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Situering 

Op plaatsen waar mensenmassa’s bijeenkomen is het voor organisatoren en ordediensten 
belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen. Deze 
informatie wordt enerzijds gebruikt voor de economische impact van het event, en anderzijds 
voor organisatorische doeleinden zoals veiligheid en het effectief inzetten van mensen en 
middelen.  

Aanbieders van de verschillende telmethodes zijn vandaag vnl. actief op de retailmarkt en 
ambiëren om met deze onderzoeksresultaten hun markt uit te breiden naar de 
evenementensector. Het meten van mensenmassa’s in de evenementensector brengt echter 
unieke problemen met zich mee. Organisatoren, veiligheidspersoneel, ordediensten en andere 
belanghebbenden spreken vaak over zeer uiteenlopende bezoekersaantallen op dezelfde 
evenementen. Ook de technologische telmethodes spreken elkaar tegen. Zonder een correcte 
ijking van de telmethodes zorgt dit voor oneerlijke concurrentie en een moeilijke afweging voor 
de evenementorganisatoren om in een bepaalde methode te investeren. Dit is een grote 
hindernis voor innovatie in de sector, en iets wat dit project oogt te veranderen. 

In het team van prof. Maarten Weyn van de IDLab onderzoeksgroep aan de Universiteit 
Antwerpen werd onlangs de MensenMassaMeter1 ontwikkeld. Deze ontwikkeling wees sterk op 
de nood aan ijkingen voor verschillende telmethodes door ad hoc samenwerkingen met 
verschillende aanbieders. Ongeveer tegelijk wees de Telwijzer2 van het Expertisecentrum 
Publieke Impact van de Karel de Grote-Hogeschool op dezelfde noodzaak. Het verspreiden en 
uitbreiden van deze tool is de basis voor dit project. 

Algemeen doel 

Het doel van dit onderzoek is de bundeling en exploitatie van kennis en expertise bij de 
evenementenorganisatoren en aanbieders van telmethoden, om zo de evenementensector te 
helpen professionaliseren en (verdere) groei mogelijk te maken. In België zijn er meer dan 
3.200 kleine en grote organisaties actief in de profit evenementensector alleen al die 80.000 
personen tewerk stellen. Van die 3200 is 21% een evenementorganisator. Organisatoren van 
evenementen (weinig O&O-intensief) kunnen door dit onderzoek hun activiteiten beter 
monitoren en bijsturen, de ROI ervan beter meten en deze analyse gebruiken om de 
economische impact van hun evenementen vergroten.  

Op hun beurt kunnen de aanbieders van telmethoden door onze aangereikte wetenschappelijke 
inzichten in te zetten hun activiteiten verbreden naar de evenementensector. De markt van 
aanbieders van bezoekerstellingen bestaat in Vlaanderen slechts uit een tiental middelgrote 
ondernemingen en een tweetal grote telecomoperatoren. Dankzij dit onderzoek kunnen ze een 
nieuwe, interessante groeimarkt aanboren en kunnen ze met behulp van wetenschappelijk 
onderbouwde testen van hun telmethode en diensten optimaliseren, de resultaten van hun 
testen communiceren naar hun klanten en hun omzet binnen de reeds bestaande markt 
vergroten.  

Het project zal resulteren in een beter inzicht in technologieën voor bezoekerstellingen door 
middel van een beslissingsschema op basis van een eerlijke vergelijking naar (1) het aantal 
aanwezigen op een gegeven moment en (2) op het aantal unieke bezoekers gedurende het 
evenement dat bovendien richtlijnen biedt voor het extrapoleren van de tellingen. 

 
1 https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/idlab/research/wireless-networking/localisation---track/wireless-technology-
festivals-dutch/  

2 https://www.publiekeimpact.be/bezoekerstellingen  


