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Samenvatting
Introductie
Vier
wedstrijden
van
het
UEFA
Europees
Kampioenschap Voetbal werden in de zomer
van 2021 in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA
gespeeld. In aanloop van dit toernooi, in oktober
2019, gaf de gemeente Amsterdam de Hogeschool
van Amsterdam (HvA) de opdracht om onderzoek
te doen naar de maatschappelijke impact van EURO
2020 op de stad. Dit rapport combineert de resultaten
van vier impactstudies die tussen mei en augustus
2021 zijn uitgevoerd. Elke studie onderzocht een

andere doelgroep die (in)direct werd beïnvloed door
EURO 2020: vrijwilligers, inwoners van Amsterdam,
wedstrijdbezoekers, en kinderen die deelnamen aan
een side-event. Semigestructureerde interviews en
enquêtes werden gebruikt om data te verzamelen van
1858 individuen. De 32 semigestructureerd interviews
met vrijwilligers zijn thematisch geanalyseerd en de
antwoorden op de vragenlijsten van de drie andere
groepen werden geanalyseerd met IBM SPSS Statistics.

Studie I - Vrijwilligers
Deze studie is gebaseerd op in totaal 32 interviews
die zijn afgenomen onder drie groepen: volwassenen,
studenten
en
inclusiviteitsvrijwilligers.
De
belangrijkste drijfveren voor volwassenen om zich
aan te melden als vrijwilliger waren: iets terugdoen
voor de maatschappij, behulpzaam willen zijn, nieuwe
mensen ontmoeten en een liefde voor sport en de
stad Amsterdam. Veel volwassenen hadden eerder al
vrijwilligerswerk gedaan. Studenten waren echter nog
nooit eerder vrijwilliger geweest en wilden door deze
ervaring relevante vaardigheden leren. Bovendien
wilden ze de sfeer rond het unieke evenement proeven
en deel uitmaken van de organisatie. De volwassenen
waren tevreden over hun vrijwilligerservaring tijdens
het evenement en gaven hun keuze om EURO
2020-vrijwilliger te worden een acht op een schaal
van tien. Zij waardeerden de interacties die zij hadden
met verschillende belanghebbenden en hadden
ondanks het gebrek aan grote menigten als gevolg
van COVID-19 toch een leuke tijd. Zodoende zouden
zij anderen aanraden om op vrijwillige basis bij grote
sportevenementen betrokken te raken. De meeste
studenten ondervonden, net als de volwassenen,
negatieve gevolgen van de coronapandemie op hun
vrijwilligerservaring. Toch waren ook zij tevreden

over hun contacten met de vrijwilligersorganisatie
en vooral over hun interacties tijdens hun diensten.
Ze wisselden ervaringen uit met mensen met
verschillende achtergronden, voelden zich verbonden
en gebruikten een gezonde dosis humor om het
leuk te maken. De studenten beoordeelden hun
keuze om zich als vrijwilliger aan te melden ook
met een acht. Op persoonlijk en professioneel vlak
hebben de volwassenen geen grote ontwikkelingen
doorgemaakt. Toch waren ze trots op wat ze samen
bereikt hadden en hadden ze het naar hun zin. Door
de korte duur en de wisselende diensten maakten ze
geen nieuwe vrienden. De studenten gaven onder
andere aan dat ze zich verbaal hadden ontwikkeld en
meer zelfvertrouwen hadden gekregen. De sociale
interactie met anderen werd zeer gewaardeerd na
een periode waarin het sociale contact beperkt was.
Ze leerden samen te werken en het evenement bood
de studenten een goed praktijkvoorbeeld naast
hun studie. Ze zien deze vrijwilligerservaring als een
aanvulling op hun curriculum vitae en het heeft hun
intentie aangewakkerd om op verschillende manieren
voor verscheidene organisaties vrijwilligerswerk te
doen.
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Studie II - Inwoners van Amsterdam
De 623 Amsterdammers die deelnamen aan
studie II, kunnen worden ingedeeld in vier groepen
gebaseerd op hun belangstelling voor het Nederlands
elftal. Deze groepen variëren van "helemaal niet
geïnteresseerd" tot "zeer geïnteresseerd". Degenen
die zeer geïnteresseerd waren, vormden ongeveer
10% van de steekproef. In de loop van het onderzoek
werden significante verschillen gevonden tussen
deze groepen en de impact die EURO 2020 op hen
had. Vanwege COVID-19 en het feit dat er bijna geen
grote side-events mochten plaatsvinden, is het niet
verwonderlijk dat 51% van de Amsterdammers weinig
merkte van EURO 2020 in hun woonplaats. Slechts
3% van de respondenten was ontevreden over de
organisatie van het evenement in het algemeen. Wel
meldde 12% van de respondenten een negatieve
invloed op hun leven als gevolg van EURO 2020. De
top drie factoren die bijdroegen aan deze negatieve
impact waren: toegenomen drukte op straat, extra
geluidsoverlast en extra afval. Meer dan de helft
van de respondenten heeft ten minste één EURO
2020-wedstrijd op tv of een ander apparaat gekeken
en 15% van de respondenten heeft ten minste

één wedstrijd live in de Johan Cruijff ArenA gezien.
Daarnaast gaf een kwart van alle respondenten
aan dat EURO 2020 heeft bijgedragen aan een
gemeenschapsgevoel in Amsterdam, in de vorm van
het 'samen' uitkijken naar en volgen van wedstrijden.
Ook was 36% van de respondenten trots dat de stad
Amsterdam een van de 11 Europese steden was die de
EURO 2020-wedstrijden organiseerden. Vooruitkijkend
dachten veel respondenten (44%) positief over
toekomstige ‘bids’ van de gemeente Amsterdam om
internationaal bekende sportevenementen naar
Amsterdam te halen, zoals EURO 2020. Ongeveer een
kwart (28%) dacht negatief over toekomstige ‘bids’,
en 20% was niet positief, noch negatief. De inwoners
van Amsterdam verschilden in hun houding ten
aanzien van het evenement in hun stad. Het hebben
van een interesse in het Nederlands elftal had een
significante invloed op hun beoordelingen. Inwoners
die redelijk tot zeer geïnteresseerd waren in het
Nederlands elftal waren bijvoorbeeld tevredener over
de organisatie van het evenement dan mensen die
minder geïnteresseerd waren.

Studie III - Wedstrijdbezoekers
Deze studie is gebaseerd op de antwoorden van 1015
personen die één van de vier EURO 2020 wedstrijden
in Amsterdam hebben bezocht. De meeste bezoekers
(88%) waren (zeer) tevreden over de manier waarop
EURO 2020 in Amsterdam was georganiseerd.
Verder was het toernooi voor meer dan 90% van
de respondenten een positieve en unieke ervaring,
ondanks de COVID-19-pandemie. Ook was de
overgrote meerderheid (80%) enthousiast over de
Nederlandse fancultuur, ondanks de negatieve impact

van de COVID-19-beperkingen op de festiviteiten.
De positieve ervaringen van de bezoekers hadden
tevens een invloed op de intentie om Amsterdam na
de pandemie opnieuw te bezoeken en Amsterdam
als reisbestemming te promoten. Nederlanders en
buitenlanders verschilden wel in hun intenties, maar
over het algemeen was 85% van de respondenten
die buiten Amsterdam woonden van plan de stad
opnieuw te bezoeken en 51% promootte Amsterdam
actief als reisbestemming.

Studie IV- Kinderen
Van de kinderen die aan dit onderzoek hebben
deelgenomen, heeft bijna 100% genoten van het
EURO 2020 on Tour-initiatief en zou graag opnieuw
aan dit soort activiteiten deelnemen. De minderheid
van de respondenten was vrouwelijk (20%). Voetbal

was de meest favoriete sport (58%) en vechtsport en
was de tweede favoriet (10%). Via dit initiatief heeft
de gemeente Amsterdam ook een aanzienlijk aantal
kinderen bereikt die geen lid waren van een sportclub
(39%).
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Onderzoek & Onderwijs
In totaal hebben 34 studenten bijgedragen aan dit
rapport, zowel uit de Nederlandse als de internationale
track van Sportkunde aan de Hogeschool van
Amsterdam: Sport Management en Ondernemen en
International Sports, Management and Business. Zij
vormden de drijvende kracht achter het organiseren
van het veldonderzoek, het verzamelen en analyseren
van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data, tot het
schrijven van rapportdelen en het ontwerpen van

de lay-out van het rapport. Bovendien kregen twee
cohorten studenten reeds les in onderzoeksmethoden
met het EURO 2020 sociale impactonderzoek als
casestudy. Daarom is dit rapport niet alleen een
momentopname van de impact van EURO 2020 op
vrijwilligers, inwoners van Amsterdam, bezoekers van
de wedstrijd en kinderen; het is ook een bevestiging
van de duurzame impact van het evenement op
studenten van de Hogeschool van Amsterdam.
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Summary
Intro
In summer 2021, the Netherlands hosted four 2020
UEFA European Football Championship matches, all
of which were played in Amsterdam’s Johan Cruijff
ArenA. In October 2019, the City of Amsterdam
commissioned the Amsterdam University of Applied
Sciences (AUAS) to research the social impact of EURO
2020 on Amsterdam. This report combines the results
of four impact studies conducted between May and
August 2021. Each study investigated a different group

that was directly or indirectly impacted by EURO 2020:
Volunteers, citizens of Amsterdam, match visitors, and
children that took part in a side-event. Semi-structured
interviews and questionnaires were used to collect
data from 1858 individuals. Thematic analysis was
used to analyse the 32 semi-structured interviews with
volunteers. The questionnaire answers from the three
other groups were analysed using IBM SPSS Statistics.

Study I - Volunteers
This study is based on a total of 32 interviews conducted
among three groups labeled adults, students, and
inclusion volunteers. The main drivers for signing up
as volunteers in the adults’ group were: wanting to give
something back to society, being helpful, meeting new
people and a love for sports and the city of Amsterdam.
Many adults have volunteered at other events before.
Students, however, never had been volunteers before
and wanted to learn relevant skills through this
experience. In addition, they wanted to experience
the atmosphere surrounding the unique event and
be part of the organisation. The adults valued their
volunteer experience and gave their choice to become
a EURO 2020 volunteer an eight out of ten. They liked
the interactions they had with different stakeholders
and enjoyed their shifts although the city was less
festive due to COVID-19. Therefore, they would
recommend others to become involved in large sport
events on a voluntary basis. Most of the students, like
the adults, experienced negative consequences of
the corona pandemic on their volunteer experience.
However, they, too, were satisfied with their contacts

with the volunteer organisation and especially with
colleagues during their shifts. They exchanged
experiences with people from different backgrounds,
felt connected and used a healthy dose of humour
to make it fun. As a result, the students rated their
choice to sign up as volunteer with an eight, too. On
a personal and professional level, the adults did not
experience any major developments. Nevertheless,
they were proud of what they achieved together
and had a good time. Because of the short duration
and the changing shifts, they did not make any new
friends. The students indicated, among other things,
that they had developed verbally and gained more
self-confidence. The social interaction with others
was much appreciated after a period in which social
contact was limited. They learned to work together,
and the event offered them a good practical example
in addition to their studies. They see this volunteering
experience as an addition to their curriculum vitae
and it has sparked their intention to volunteer again
in different ways for different organisations.

Study II - Citizens of Amsterdam
The 623 Amsterdammers that took part in Study II
can be categorised in four groups regarding their
interest in the men’s Dutch national football team,
ranging from “not at all” to “very interested”. The
ones that are very interested make up around 10%
of the sample. Throughout the study, significant

differences were found between these groups and
the impact EURO 2020 had on them. In the light of
COVID-19, which meant that almost no major sideevents where allowed, it is not surprising that 51%
of the Amsterdammers noticed very little of EURO
2020 in their hometown. Only 3% of the respondents

EURO 2020

were unsatisfied with the event’s organisation
overall. However, 12% of the respondents reported a
negative impact on their life due to EURO 2020. The
top three factors that contributed to the negative
impact were: increased busyness on the streets, extra
noise pollution, and extra waste. More than half of
the respondents watched at least one EURO 2020
match on TV or another device and 15% respondents
watched at least one match live in de Johan Cruijff
ArenA. One quarter of all respondents indicated that
EURO 2020 has contributed to a sense of community
in Amsterdam, in the form of looking forward to
and following matches 'together'. Also, 36% of the
respondents were proud that the City of Amsterdam

HvA
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was one of the 11 European cities that hosted EURO
2020 matches. Looking ahead, many respondents
(44%) thought positively about future bids from
the City of Amsterdam to bring in internationally
renowned sporting events to Amsterdam, like EURO
2020. About one quarter (28%) thought negatively
about future bids, and 20% was indifferent. The
citizens of Amsterdam differed in their attitudes
towards the event in their city. Having an interest in the
men’s Dutch national football team had a significant
influence on their assessments. For example, those
who were interested in the Dutch national team were
significant more satisfied with the event’s organisation
than those who were less interested.

Study III - Match Visitors
This study builds on the responses of 1015
individuals that visited one of the four EURO 2020
matches in Amsterdam. Most visitors (88%) were
satisfied or very satisfied with how EURO 2020 in
Amsterdam was organised. Further, for more than
90% of the respondents, EURO 2020 in Amsterdam
was a positive and unique experience despite the
COVID-19 pandemic. Also, the vast majority (80%)
was enthusiastic about the Dutch fan culture despite

the negative impact COVID-19 restrictions had on the
celebrations. The visitors’ positive experiences also
had an impact on the intention to re-visit Amsterdam
after the pandemic and to promote Amsterdam as
a travel destination. There are differences between
Dutch citizens and foreigners, but overall, from the
respondents living outside of Amsterdam, 85% plan
to re-visit and 51% actively promote Amsterdam as a
travel destination.

Study IV- Children
From the children that participated in this survey,
almost 100% enjoyed EURO 2020 on Tour initiative
and would like to participate in activities like this again.
The minority of the respondents were female (20%).
Football was considered the most favourite sport (58%)

and martial arts were chosen as the second favourite
(10%). Particularly pleasing is that this initiative also
reached children who were not members of a sports
club (39%).

Research & Education
In total, 34 students contributed to this report, both
from the Dutch as well as the international track of
Sport Studies at the AUAS: Sport Management en
Ondernemen and International Sports, Management
and Business. From organising the field research,
collecting and analysing qualitative as well as
quantitative data, to writing report sections and
designing the report layout, students were the driving
force. Moreover, already two cohorts of students

were taught research methods using EURO 2020
social impact research as case study. Therefore,
besides being a snapshot of EURO 2020’s impact on
volunteers, citizens of Amsterdam, match visitors and
children; this report is a manifestation of the event’s
sustainable impact on students at the Amsterdam
University of Applied Sciences.

6

EURO 2020

HvA

Introductie
In de zomer van 2021 vond, doordat de COVID-19pandemie een jaar later plaatsvond dan oorspronkelijk
gepland, het UEFA Europees kampioenschap voetbal
2020 (EURO 2020) plaats. Het toernooi liep van 11 juni
tot 11 juli 2021, met 24 Europese nationale mannen
voetbalteams die streden om de trofee. Het was de
16e editie van de UEFA EURO en ter gelegenheid
van de 60e verjaardag van de competitie werd het
toernooi georganiseerd in 11 steden in heel Europa.
In totaal werden 51 wedstrijden gespeeld. Nederland
was gastland voor drie wedstrijden in de groepsfase
en één wedstrijd in de achtste finales, die alle werden
gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
In de drie wedstrijden van de groepsfase speelde
het Nederlands mannenelftal (Nederlands elftal)
tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. De
achtste finale die in Amsterdam werd gespeeld, was
Wales tegen Denemarken. In oktober 2019 heeft de
gemeente Amsterdam de Hogeschool van Amsterdam
(HvA) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de
maatschappelijke impact van het EURO 2020 op de
stad Amsterdam.
Voor sportevenementen is een veelgebruikte definitie
van sociale impact, een definitie van Hall (1992) uit
het vakgebied ‘Toerisme’ en aangepast door veel
sportmanagementwetenschappers. Hall verwijst naar
sociale impact als “De manier waarop toerisme en
reizen veranderingen teweegbrengen in de collectieve
en individuele waardesystemen, gedragspatronen,
gemeenschapsstructuren, levensstijlen en kwaliteit
van leven” (Hall, 1992, p. 67). Halls definitie is gebaseerd
op zijn studie die over toerisme ging. De definitie is
echter nog steeds relevant, aangezien evenementen
vooral worden gezien als toeristische activiteiten
(Ohmann, Jones, & Wilkes, 2006). In deze geest hebben
veel studies deze definitie aangehaald in hun werk

over sociale impact in relatie tot sportevenementen,
door de woorden ‘toerisme’ en ‘reizen’ te vervangen
door ‘sportevenement’ (zie bijvoorbeeld, Taks,
2013; Balduck, Maes, & Buelens, 2011; Hover, Dijk,
Breedveld, van Eekeren, & Slender, 2016; Ma, Ma, Wu,
& Rotherham, 2013; Tunde, 2018).
Dit onderzoek richtte zich op de ervaringen van
vier verschillende groepen: vrijwilligers (Studie I),
Amsterdammers (Studie II), wedstrijdbezoekers
(Studie III) en kinderen die deelnamen aan een
sport stimulerend evenement (Studie IV). De
onderzochte onderwerpen zijn onder andere:
motivatie om vrijwilligerswerk te doen, verwachte
impact van vrijwilligerswerk, verbondenheid, trots,
saamhorigheidsgevoel, stemming, tevredenheid met
organisatie, leefbaarheid en het effect van COVID-19.
In totaal hebben 34 studenten bijgedragen aan dit
rapport, zowel van de Nederlandse als de internationale
leerroute van Sportkunde aan de Hogeschool van
Amsterdam: Sport Management en Ondernemen en
International Sports, Management and Business. Van
het organiseren van veldonderzoek, verzamelen en
analyseren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve
data, tot het schrijven van rapportonderdelen en
het ontwerpen van het rapport, waren studenten
de drijvende kracht. Bovendien kregen al twee
cohorten studenten les in onderzoeksmethoden met
het EURO 2020 maatschappelijke-impactonderzoek
als voorbeeld. Daarom is dit rapport niet alleen een
momentopname van de impact van EURO 2020 op
vrijwilligers, Amsterdammers, wedstrijdbezoekers en
kinderen; het is ook een manifestatie van de duurzame
impact van het evenement op de studenten van de
Hogeschool van Amsterdam.
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De vier studies in vogelvlucht
Studie I - Vrijwilligers
Onderzoeksvraag:
In welke mate ervaren EURO 2020-vrijwilligersgroepen een impact op hun leven als gevolg van hun
betrokkenheid?
Kernthema’s:
Vrijwilligerskenmerken, motivatoren en verwachtingen voorafgaande aan het werk, ervaringen gedurende de
tijd in het veld, de verwachtte en ervaren impact van het vrijwilligerswerk.
Onderzoeksmethode: 		
Semigestructureerde interviews
Periode: 			
19 tot en met 26 juni 2021
Steekproef: 			32

Studie II - Inwoners van Amsterdam
Onderzoeksvraag:
Wat is de maatschappelijke impact van de EURO 2020 op de inwoners van Amsterdam?
Kernthema’s:
Interesse in voetbal en het Nederlands elftal, kijkgedrag, verbondenheid, trots, saamhorigheidsgevoel,
stemming, tevredenheid met toernooiorganisatie, leefbaarheid, deelname aan ‘bids’.
Onderzoeksmethode: 		
Online enquête
Periode: 			
9 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021
Steekproef: 			623

Studie III - Wedstrijdbezoekers
Onderzoeksvraag:
Wat zijn de kenmerken van de bezoekers van de vier EURO 2020-wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA en hoe
beleven zij de speeldagen?
Kernthema’s:
Belevenis, kijkgedrag, tevredenheid met toernooiorganisatie, invloed COVID-19, bijdrage aan Amsterdam city
branding.
Onderzoeksmethode: 		
Persoonlijk afgenomen enquête
Periode: 			
13, 17, 21 en 26 juni 2021
Steekproef: 			1015
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Studie IV - Kinderen
Onderzoeksvraag:
Wat zijn de kenmerken van de EURO 2020 on Tour deelnemers en hoe beleven zij dit side event?
Kernthema’s:
Belevenis, jeugd sportparticipatie.
Onderzoeksmethode: 		
Persoonlijk afgenomen enquête
Periode: 			
19, 25, 26, 28 en 31 mei; 2 en 9 juni 2021
Steekproef: 			188

EURO 2020
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Studie I - Vrijwilligers
Inleiding
Voorafgaande aan de onderzoeksresultaten zal
hieronder eerst een beknopt overzicht van relevante
literatuur worden gegeven. Het is de bedoeling
om hiermee meer achtergrondinformatie te
verschaffen over vrijwilligers(werk) in relatie tot
sportevenementen. De onderstaande achtergrond en
de daaropvolgende hoofdstukken met de resultaten

zijn opgebouwd aan de hand van drie chronologische
thema’s, namelijk:
•

•
•

kenmerken van vrijwilligers en hun
motivatoren/ verwachtingen voorafgaande
aan het werk;
de ervaringen gedurende de tijd in het veld;
de impact van het vrijwilligerswerk.

Achtergrond
Net als andere sport gerelateerde activiteiten en
evenementen leunde de organisatie van EURO 2020
in Amsterdam op vrijwilligers. Het was zodoende
een prettig gegeven dat 48,5% van de Nederlanders
boven de 15 jaar en ouder minstens een keer per jaar
als vrijwilliger actief is (Arends en Schmeets, 2018).
Mannen en vrouwen zijn ongeveer gelijk actief als
vrijwilligers, maar de onderlinge verhouding verschilt
per organisatie. 15% van de vrijwilligers in Nederland
doet bijvoorbeeld werk voor een sportvereniging en
binnen de sport blijkt dat het percentage mannen dat
zich als vrijwilliger aanbiedt hoger is dan het aandeel
vrouwen1 (Arends en Schmeets, 2018). Mensen in
de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar oud doen het meest
vrijwilligerswerk, net als gehuwden, hoger opgeleiden,
werkzame mensen, personen met een inkomen
vanaf het tweede inkomenskwartiel, mensen met een
Nederlandse achtergrond en religieuzen (Arends en
Schmeets, 2018). Overige persoonlijke factoren die
van invloed kunnen zijn op het wel of niet aanmelden
voor een vrijwilligersfunctie zijn: de wens om een
persoonlijke en professionele ontwikkeling door te
maken, iemands individuele waarden, de sociale
verbintenis die tijdens het werk kan worden ervaren
en het kunnen inzetten van kennis en kunde (Vecina
Jiménez & Chacón Fuertes, 2001; Cornelissen, Bob &
Swart, 2011).
Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de
jaarlijks ruim 600 niet-reguliere sportevenementen
in Nederland wordt geschat op 112000 door
Hover, Straatmeijer & Breedveld (2014). Doherty
(2009) geeft aan dat een positieve ervaring met

1 19 tegen 11 procent.

vrijwilligerswerk een aanjager kan zijn om het in de
toekomst nog eens te doen. Bepalende factoren
voor vrijwilligerstevredenheid zijn ondersteuning en
waardering vanuit de vrijwilligersorganisatie en het
wel of niet ervaren van conflicten met of binnen de
organisatie (Vecina Jiménez & Chacón Fuertes, 2001).
Daarnaast dient het werk als interessant, nuttig,
uitdagend en passend bij iemands vaardigheden
ervaren te worden (Koutrou, Pappous & Johnson,
2016; Vecina Jiménez & Chacón Fuertes, 2001). Doherty
(2009) stelt dat er grofweg twee typen vrijwilligers
actief zijn bij mega sportevenementen: planning- en
on-site-vrijwilligers. Eerstgenoemde groep is ver van
tevoren al betrokken en laatstgenoemde maakt zich
alleen gedurende het evenement nuttig. Naast de
verschillen in betrokkenheidsduur kunnen de taken
verschillen in complexiteit en zoals aangegeven kan
een gebrek aan uitdagende werkzaamheden leiden
tot ontevredenheid.

01

EURO 2020 en de Formula 1 Dutch Grand Prix
2021 toonden eens te meer aan dat vrijwilliger zijn
mensen de mogelijkheid biedt om deel uit te maken
van een unieke ervaring dicht bij huis (Koutrou,
Pappous & Johnson, 2016). Ondanks dit karakter
is de lokale bevolking van gebieden waar deze
evenementen (mogelijk) gehouden worden steeds
kritischer, vooral ten opzichte van de allergrootste
toernooien zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen
en Paralympische Spelen. Het aantal landen en/of
steden dat dit soort evenementen wil organiseren
is gedaald, onder andere doordat organiserende
partijen de voordelen voor de samenleving niet waar
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kunnen maken en de daadwerkelijke kosten veelal
onderschat worden (Hover, Dijk, Breedveld & Van
Eekeren, 2016; Müller, 2015). De hoge kosten die
gepaard gaan met de organisatie worden grotendeels
betaald met overheidsgelden en zodoende is het
logisch dat de bevolking iets van rendement terug
wenst te zien. Cornelissen, Bob & Swart (2011) stellen
dat een sportevenement effect kan hebben op zeven
verschillende domeinen en een daarvan is het sociale
domein2. Nalatenschap binnen dit domein kan
ervaren worden onder verschillende betrokkenen,
denk aan inwoners van de organiserende regio,
toeschouwers en vrijwilligers. Laatstgenoemde groep
kan professionele groei ervaren, evenementspecifieke
vaardigheden aanleren en een betere positie in
de samenleving verwerven als resultaat van de
betrokkenheid bij dit soort evenementen (Cornelissen
et al., 2011). Misener (2015) gaat hierop door en
geeft aan dat het kan bijdragen aan het vinden van
werk. Op persoonlijk vlak kan het vrijwilliger zijn
bij een groot sportevenement zorgen voor een
ontwikkeling van het zelfvertrouwen, het leren van
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bepaalde levenslessen dan wel vaardigheden en kan
een kortdurend gevoel van trots en saamhorigheid
opwekken (Cornelissen et al., 2011; Hover en
Slender, 2018). Hover en Slender (2018) stellen dat
sportevenementen in zijn algemeenheid bij kunnen
dragen aan het ontwikkelen van sociaal kapitaal, het
versterken van netwerken en sociale cohesie onder
betrokkenen. Vanuit organisatorisch perspectief wordt
hierover nagedacht tijdens het aantrekken en inzetten
van vrijwilligers rondom een groot sportevenement.
Tijdens zowel de Paralympische Spelen van Sydney
in 2000 en van Beijing in 2008 werden mensen met
een beperking ingezet als vrijwilligers en tijdens de
Spelen in Londen 2012 waren 2000 vrijwilligers van
16-18 jaar actief (Darcy, 2003; Hover, Straatmeijer,
Romijn en Breedveld, 2013; Shuhan en Le Clair, 2011).
De gemeente Amsterdam heeft hier voor EURO
2020 ook rekening mee gehouden en de betrokken
vrijwilligerspopulatie, beter bekend als de Mobility
Makers, bestond uit: volwassenen, studenten en een
inclusiviteitsgroep.

Volwassenen

De vrijwilligers
De leeftijden van de volwassen Mobility Makers liepen
uiteen van 25 jaar tot 73 jaar oud en de meesten
hadden kinderen. Bijna iedereen had een vaste
baan, een aantal was met pensioen en een enkeling
had een in-between-job. Opvallend was dat een
aanzienlijk deel in de IT-sector werkte. Veel van de
vrijwilligers kwamen uit Amsterdam en omstreken,
maar een aantal kwam van verder weg. Zo kwam een
respondent uit Rheden bijvoorbeeld, op meer dan 100
kilometer van de speelstad. Bijna alle volwassenen die
aan dit onderzoek meededen, hadden in het verleden
al eens vrijwilligerswerk verricht. Onder andere om
iets terug doen voor de samenleving. Zo stelde een
van de respondenten: ‘’Ik kies er voor om in mijn vrije
tijd nuttig te zijn voor anderen.’’ Daarnaast zagen zij
het als een manier om organisaties te helpen: “Ik weet
gewoon dat de vrijwilliger, anno 2021, een uitstervend
ras is. Dus ik wil er graag een steentje aan bijdragen
om dit in stand te houden.’’ Andere belangrijke
motieven waren het ontmoeten van nieuwe mensen
uit verschillende culturen, de affiniteit met de sport en
een liefde voor Amsterdam.

De meeste respondenten zagen de mogelijkheid
om Mobility Maker te zijn tijdens EURO 2020
voorbijkomen via communicatiekanalen van de
gemeente Amsterdam, zoals de website of social
media. Een enkeling ging zelf actief op zoek naar
mogelijkheden om bij het toernooi betrokken te
raken. De organisatie A Bunch of Choices (ABOC)
voerde het vrijwilligersmanagement uit in opdracht
van de gemeente Amsterdam en was zodoende
verantwoordelijk voor het werven, trainen, inzetten en
aansturen van verschillende groepen vrijwilligers. De
respondenten kwamen met enkele feedbackpunten
voor de procedure voorafgaande de werkzaamheden,
maar waren over het algemeen tevreden over het
proces4. De volwassenen begonnen dit traject met
uiteenlopende verwachtingen. Zo hoopten ze tijdens
de aanmelding in 2019 vooral op een groot sportfeest,
een vol stadion, ‘Fan Zones’, veel gezelligheid, interactie
met fans en muziek. Vanwege COVID-19 mocht er
helaas maar een beperkte hoeveelheid mensen in
het stadion tijdens de wedstrijden en waren er geen
grootse festiviteiten in de stad. ABOC heeft hierover
tijdig gecommuniceerd zodat vrijwilligers hun
verwachtingen naar beneden konden bijstellen. Wel

2 Economie, infrastructuur, sociaal, politiek, imago, sport en leefmilieu.
3 In totaal zijn er 15 volwassenen, 15 studenten en 2 inclusiviteitsvrijwilligers geïnterviewd. De eerste twee groepen bestonden uit acht mannen en zeven
vrouwen, de derde groep uit twee mannen. De volwassenen waren gemiddeld 34 jaar, de studenten 19 jaar en de inclusiviteitsvrijwilligers 31 jaar oud. De
laatste groep was opgebouwd uit vluchtelingen, daklozen, langdurige werklozen en mensen die niet geheel zelfstandig woonden en leefden.
4 Twee punten waren: vrijwilligersinformatie in videovorm aanbieden in plaats van tekst en het passender laten aansluiten van een functie bij iemands
vaardigheden.
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gaven enkele vrijwilligers aan dat het lang onduidelijk
bleef wat ze daadwerkelijk zouden gaan doen.
Hun beleving
De respondenten werden uiteindelijk vooral
ingezet op informatiepunten in de stad en bij ‘Fan
Connectoren’5. In mindere mate vervulden zij rollen als
runners, gastheren en gastvrouwen, contentmakers
en cateraars. De beleving van Mobility Makers die in
de stad stonden viel tegen vanwege het gebrek aan
grote mensenmassa’s verspreid door Amsterdam.
Op een wedstrijddag kleurde het gebied rondom de
Johan Cruijff Arena oranje, echter de beperkingen
zorgden voor een relatief laag aantal (internationale)
supporters. Daarnaast resulteerde het gebrek aan
‘Fan Zones’ en schermen op pleinen en terrassen
voor een rustiger straatbeeld. Op niet wedstrijddagen
was nog rustiger dan op wedstrijddagen, dit tot
ergernis van een van de vrijwilligers: “Ik stond op het
Centraal Station en daar word je automatisch een
aanspreekpunt, omdat je allemaal hetzelfde t-shirt
aan hebt. Dan denkt men automatisch, daar kunnen
we vast wat aan vragen. De vragen waren niet EURO
2020 gericht en ik werd zodoende meer een vraagbaak
van: ‘Welke metro en welke tram moet ik hebben?’”
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onderlinge interactie tussen de vrijwilligers goed
bevallen. De Mobility Makers leerden nieuwe mensen
kennen en hadden een leuke tijd onderling.
Een respondent stelde: “Het maken van nieuwe
connecties en nieuwe verbindingen en het met andere
ogen naar een stad kijken, dat vind ik gewoon mooi.”
een ander gaf aan: “We stonden met een leuk team
en we hebben gelachen samen.” De vrijwilligers waren
begaan met elkaar en het werk van een runner, iemand
die benodigdheden of diensten leverde aan anderen,
werd gewaardeerd door andere vrijwilligers met een
warm onthaal. Ze spraken positief over de onderlinge
contacten en het leidde voor een respondent tot een
“ienimini clubgevoel”.

Een andere respondent baalde van zijn rustige dienst
en had hier bij zijn werkgever een vakantiedag voor
opgenomen.
De beleving van Mobility Makers die bij een Fan
Connector stonden werd gekenmerkt door het gebrek
aan geïnteresseerden. De communicatiepalen werden
in eerste instantie weinig gebruikt, maar op initiatief
van betrokken vrijwilligers werd via de connectoren
een quiz gegeven om de communicatie interactiever
te maken.
Ondanks de tegenvallende beleving ten aanzien van
bovenstaande functies waren de Mobility Makers
goed te spreken over de interactie met ABOC en met
medevrijwilligers. Via de People's App stond duidelijk
gecommuniceerd welke shift iemand had, hoe laat hij
of zij diende te beginnen en wie de leidinggevende
van de dag was. Bij problemen of onduidelijkheden
was de leidinggevende makkelijk te bereiken, zowel
telefonisch als via Whatsapp. Een respondent stelde:
“Ik heb volgens mij drie keer een vraag gesteld of iets
gemeld aan ABOC en daar kreeg ik goede antwoorden
op terug.” Daarnaast zochten leidinggevenden ook
actief contact met de vrijwilligers: “Vorige keer belden
ze ook tussendoor even van: ‘hé, hoe gaat het? Gaat
het goed?’” Naast de interactie met ABOC, was de

Zodoende lag de tevredenheid onder volwassen
vrijwilligers uiteindelijk hoog en gemiddeld gaven zij
hun keuze om zich beschikbaar te stellen als Mobility
Maker een acht. Belangrijk hiervoor was: “Nou, hoe
goed men voor je zorgt, de belangstelling die je
krijgt, het leuke pakket dat je ontvangt, de variatie
in het vrijwilligersteam, het verbindende karakter
vanuit de organisatie. Nee, het is die combinatie
bij elkaar, die maakt het wel een acht.” Een andere
respondent gaf aan: ''Het vertrouwen dat ik kreeg
vond ik heel bijzonder.'' Zodoende zouden de
volwassen respondenten anderen ook aanraden om
vrijwilligerswerk rondom grote sportevenementen
te verrichtten en staan ze nog steeds open voor
vrijwilligerswerk in de toekomst: “Ik zal zeker nu meer
om me heen kijken waar vrijwilligers nodig zijn. Er
moet eerlijk gezegd wel een raakvlak zijn met mijn
interesses, dus ik ga niet overal aanmelden om maar
vrijwilliger te kunnen zijn. Ik zou het wel willen doen bij
organisaties of projecten die mij aanspreken, waar ik
nieuwsgierig naar ben of die ik leuk vind.”

5 Mensgrote toeters die op verschillende punten in de stad stonden en waarin mensen konden spreken met anderen aan de andere kant van de lijn.

12

EURO 2020

Impact
Op persoonlijk vlak waren de effecten uiteenlopend
en niet te generaliseren voor de gehele groep.
Enkele volwassenen realiseerden zich in wat voor
bevoorrechte positie zij leefden door het horen van
heftige persoonlijke verhalen van andere vrijwilligers
en het zien van daklozen of mensen met psychische
aandoeningen in de stad. Zo stelde een respondent:
“Ik heb een aantal mensen gesproken en dan denk ik:
ik heb nog niet zo'n slecht leven.”
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Voor een andere respondent was het een oefening
van zijn geduld aangezien de dagen vrij rustig waren
en voor een ander een oefening van haar taalkennis
in het internationale Amsterdam. De volwassenen
dachten geen vrienden of contacten over te houden
aan hun tijd als Mobility Maker, daarvoor stonden ze
in te veel wisselende formaties en kenden ze elkaar te
kort. De meesten waren dit ook niet met die insteek
aangegaan en wilden vooral iets neerzetten, samen
genieten en weer verder. Dit samen genieten bleek
onder meer uit een groepje vrijwilligers dat na een
dienst Nederlands eten ging eten, aangezien een
Peruaanse vrouw uit die groep graag nieuwe dingen
wilde proeven.
Onder de respondenten heerste een gevoel van trots
op wat ze hadden neergezet en op dat sommige
vrijwilligers doortastend optraden wanneer dat nodig
was. Op professioneel vlak maakten ze over het
algemeen geen noemenswaardige ontwikkelingen
door, omdat de volwassen vrijwilligers al werk- en
vrijwilligerservaring hadden. Ze vonden het vermelden
van deze ervaring op een curriculum vitae geen
noodzaak en dachten niet dat dit invloed zou hebben
op het vinden van werk in de toekomst.

Studenten
De vrijwilligers
Bijna alle studenten kregen via hun school informatie
over de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen
rondom EURO 2020. De respondenten volgden
verschillende studies en motieven voor het
aanmelden voor Mobility Maker waren: relevante
vaardigheden leren, de sfeer rondom het evenement
ervaren, onderdeel zijn van de organisatie en het
evenement kunnen vermelden op hun curriculum
vitae. Het merendeel van de studenten had geen
ervaring met vrijwilliger zijn en EURO 2020 bood hen
een mogelijkheid om tijdens de opleiding verkregen
kennis en kunde toe te passen in het werkveld: van
beveiligen tot het inplannen van vrijwilligers. Zo stelde
een respondent: “Ik doe een evenementenopleiding,
dus ik dacht het lijkt me sowieso leuk om betrokken
te zijn bij EURO 2020. Dat is namelijk een groot
evenement en het staat sowieso goed op mijn cv om
daar ervaring in op te doen.” Een ander gaf aan: “Ik
vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te leren en
om bijvoorbeeld connecties op te bouwen en nieuwe
mensen te leren kennen.”

Net als de volwassen Mobility makers hadden ook de
studenten te maken met de invloed van COVID-19 op
hun werk. Een respondent die bij ABOC voor langere
tijd stageliep verwoordde de impact als volgt:
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“Ja, we hadden anders het Museumplein gehad, waar
heel veel gebeurde, artiesten die kwamen optreden,
maar waar ook gewoon heel veel meer vrijwilligers actief
zouden zijn. We gingen van 1200 vrijwilligers naar 350. Ja,
dat is gewoon wel een hele zware klap. We hebben nu in
totaal 1100 shifts gedraaid en normaal gesproken begon
je al met 1200 vrijwilligers, die ongeveer vier keer moesten
kunnen werken. Dus dat was gewoon heel anders
geweest. En dat merkten we nu ook wel, want we hadden
zes verschillende domeinen (hospitality, activiteiten
& entertainment, informatievoorziening, media &
communicatie, crowdcontrol en vrijwilligersmanagement)
waarbij ze zich konden inschrijven en nu krijg je toch ook
wel vaak terug: ‘O, ja, maar ik wilde zo graag voor dit
domein werken’. In de huidige situatie lijken alle shifts op
elkaar en de domeinen hebben we er volledig uitgehaald.
Daar zijn mensen wel wat minder tevreden over, dus dat
is jammer.”
Hun beleving
De studenten waren tevreden over het feit dat ABOC
rekening hield met hun achtergrond tijdens het plannen
van hun werkzaamheden. De studenten bekleedden
verschillende posities, onder andere content-creator,
fan connector, runner en vertegenwoordiger bij
informatiepunten. De respondenten gaven meermaals
aan dat het rustig was in verband met COVID-19, maar er
heerste begrip over het feit dat de organisatie hier geen
invloed op had. Desondanks heeft deze groep Mobility
Makers nieuwe mensen leren kennen en werden de
contacten tijdens hun diensten gewaardeerd: “Je komt
zoveel verschillende typen mensen tegen en je maakt
het vooral gezellig met je collega’s.” De studenten
waardeerden de face-to-face interactie met andere
Mobility Makers net wat meer aangezien dit juist door
COVID-19 erg ingeperkt was. Een respondent verwoordde
dit als volgt: “Ik merk wel dat sociale interactie heel
goed is geweest voor mij persoonlijk. We hebben online
lessen gehad, je komt bijna niet buiten. (…) Ik durf wel te
wedden, mede door EURO 2020, dat wanneer ik mensen
op school zie, dat het dan weer makkelijker is om ze aan
te spreken van: ‘Joh, hoe gaat het?’ Ik denk wel dat dat
een van de positieve dingen is die ik meeneem vanuit
EURO 2020.”
Ze ontmoetten studiegenoten en mensen van andere
opleidingen, waardoor het interessant was om ervaringen
te delen. De studenten voelden zich verbonden met
elkaar, waren onderling open naar elkaar en gebruikten
veel humor. Dit verbeterde de contacten en hielp de
dag op ontspannen wijze door te komen. Een student
omschreef een dag als Mobility Maker als volgt: “Een
collega liet mij Amsterdam helemaal zien en dan niet
echt de plekken waar je altijd bent, maar echt ook de
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verborgen plekken van Amsterdam. Die plekken waar je
eigenlijk nooit komt, maar die wel heel interessant zijn.
Daarnaast deed ik ook kennis op van wat iemand in het
dagelijks leven doet. Als iemand over zijn werk vertelt,
dan leer je mensen kennen en krijg je meer kennis over
wat ze doen en waarom ze dit doen.”

Naast de interactie met collega’s waren de studenten
over het algemeen positief over hun contacten met
ABOC. De e-mails die zij kregen boden volledige
informatie, wat ervoor zorgde dat ze wisten wat er van
hen verwacht werd tijdens hun diensten. Gedurende hun
vrijwilligerswerk kon snel geschakeld worden wanneer
iets niet ging zoals gepland, bijvoorbeeld door te bellen
met een contactpersoon, informatie te delen via de
groepsapp en het inschakelen van een vrijwilliger die als
runner werkte.
Dat de studenten tevreden waren over hun keuze zich
aan te melden als Mobility Maker blijkt uit het gemiddelde
cijfer dat zij ervoor gaven; een acht. Zo gaf een respondent
aan: “Er wordt wel goed voor je gezorgd. Je krijgt eten, je
krijgt drinken, je krijgt een GVB-pas voor tijdens de shifts
en het is gewoon best wel leuk.” Een ander gaf hetzelfde
cijfer en een tweetal feedbackpunten: “Oké. Ik geef een
acht, omdat ik het gewoon goed geregeld vond en de
groep leuk is. Ik geef de tien niet, omdat het eten niet
lekker is en de diensten best wel lang zijn.”
Impact
De studenten hebben persoonlijke ontwikkelingen
doorgemaakt dankzij hun werk tijdens EURO 2020.
De jongere studenten gaven aan dat ze opener en
minder verlegen naar andere mensen zijn geworden.
Ze stelden dat hun zelfvertrouwen is toegenomen door
de werkzaamheden die ze moesten uitvoeren. Een
respondent omschreef het als volgt: “Ja, ik ben best wel
verlegen en durf niet echt op mensen af te stappen en
ik merk ook wel dat het nu ja, dat het heel anders gaat.”
Ze hebben leren omgaan met onbekende situaties,
aangezien ze voorafgaande aan een dienst niet precies
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wisten waar ze terecht zouden komen en met wie. Twee
studenten die in het ABOC-kernteam zaten, gaven aan
dat de communicatie naar vrijwilligers en binnen het
kernteam versterkte gedurende het evenement. Dit
kwam onder andere doordat het kernteam intensief
moest samenwerken om vrijwilligersorganisatie in
goede banen te leiden. Ook was er een Mobility Maker
die uit zichzelf meer taken op zich nam, deels omdat de
respondent het gevoel had het aan te kunnen en deels
vanwege het vertrouwen van zijn leidinggevende.
Op professioneel vlak kwam groei dankzij
samenwerking duidelijk naar voren en leerden de
studenten van elkaars perspectieven. Een persoon
stelde: “Ik vind het samenwerken soms wel lastig,
omdat ik dan denk: ‘Dit is mijn idee en zo gaan we
het doen’. Als iemand anders dan met een idee komt,
vind ik het schakelen soms lastig. Maar ik heb nu wel
ingezien dat ideeën van andere mensen misschien
wel toffer kunnen zijn dan die van mij en je ze ook kan
combineren. Ik denk dus dat ik qua samenwerking
gewoon vooruit ben gegaan.”
Andere respondenten gaven aan dat ze hun verbale
communicatie verbeterden, professioneler handelden
en meer initiatief durfden te tonen in een groep. De
nauwe betrokkenheid bij zo’n groot sportevenement
heeft er tevens aan bijgedragen dat studenten meer
inzicht kregen in wat er allemaal bij zo’n organisatie
komt kijken. Een respondent verwoordde dit als volgt:
“Als ik met een event meeloop, helpt het ook mijn
opleiding. Dan kan ik zien hoe hier alles geregeld
wordt en dat kan ik dan ook toepassen op zo’n groot
event als wij dat moeten organiseren. Omgaan met
coördinatoren of de tijdsplanning in de stad. Daar
kan ik ook van leren, want soms gaat plannen niet zo
goed.”
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De ervaring rondom het toernooi bood studenten
een praktijkvoorbeeld van wat ze later met hun
opleidingen zouden kunnen bereiken. Verder gaven
de respondenten die meeliepen in het kernteam aan
dat ze beter werden in het schrijven van zakelijke
mails, het beantwoorden van telefoontjes en het
nemen van beslissingen: “Meestal kan ik gewoon mijn
eigen beslissingen nemen. Ik denk dat dat ook wel
iets is wat ik heb geleerd hier. Mensen respecteren dit
en hebben ook wel zoiets van: ‘Oké, zij heeft zojuist
een beslissing gemaakt, dus ze zal wel iets van een
leidende functie hebben.’”
Met bovenstaande in het achterhoofd is het begrijpelijk
dat studenten de vrijwilligerservaring rondom EURO
2020 een mooie toevoeging vinden aan hun curriculum
vitae. Het laat zien dat ze bereid waren mensen te
helpen en dat ze zich staande konden houden in een
grote organisatie. Studenten zijn zodoende trots op
het feit dat ze hier deel van uit mochten maken en op
wat er gezamenlijk is neergezet.
Iedere respondent had een andere intentie ten
aanzien van het nogmaals beschikbaar stellen als
vrijwilliger na EURO 2020. Degenen die aangaven het
wel te willen blijven doen waren over het algemeen
de oudere studenten die al bijna klaar waren met hun
studie. Een ander deel gaf aan open te staan voor
vrijwilligerswerk als het voetbal gerelateerd zou zijn
of als het een soortgelijk evenement zou betreffen.
“Nou ja, niet voor vast, dat ik het echt ieder jaar zoiets
wil doen, perse, dat ik dat als doel voor mezelf heb.
Maar als ik iets leuks tegenkom, dan lijkt het gewoon
een goed idee om mee verder te gaan.” Een gemene
deler was wel dat ze zich nuttig willen voelen in een
vervolgervaring als vrijwilliger.
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Inclusiviteitsgroep⁶
De vrijwilligers
Een respondent was gevlucht naar Nederland en een
andere respondent had een tijd in het buitenland
gewoond. Social media en kennissen zorgden
ervoor dat de vrijwilligers bekend raakten met de
mogelijkheid om vrijwilliger te zijn rondom EURO
2020. Enkele redenen om Mobility Maker te worden
waren: liefde voor de sport, dankbaarheid voor
het in Nederland mogen verblijven, de wens om
beeldvorming rondom immigranten te verbeteren
en om andere mensen te helpen. Een respondent
had geen voorgaande vrijwilligerservaring aangezien
betaald werk belangrijker was. Een andere
respondent was zeer actief als vrijwilliger: “Ik doe
altijd al vrijwilligerswerk, niet alleen rondom EURO
2020. Ik heb zoveel vrijwilligerswerk in Nederland
gedaan en ik doe dit vanwege twee redenen. Ten
eerste om Nederland te bedanken voor het feit dat wij
hier als vluchtelingen mogen zijn en ten tweede om
de beeldvorming rondom Arabieren te veranderen.
Sommige Nederlanders kunnen ons verkeerd zien: als
mensen die problemen maken bijvoorbeeld, maar ik
wil het goede van mijn volk laten zien. Niet iedereen is
slecht en ik doe dit eigenlijk om het ijs te breken en te
tonen dat wij goede mensen zijn.”
Hun beleving
Een Mobility Maker vond het spijtig dat er geen ‘Fan
Zones’ waren en de beperkingen door COVID-19
hadden een negatieve invloed op zijn beleving. De
respondenten waren tevreden over de communicatie
met ABOC en er werd goed voor ze gezorgd. Een
vrijwilliger gaf aan: “Het was allemaal erg duidelijk en
dat was fijn. Zaken werden stap voor stap duidelijk
gemaakt en de mensen achter de app en binnen de
vrijwilligersorganisatie (ABOC) waren erg behulpzaam.
Gisteren stuurde ik een bericht om 23:00 uur en snel
daarna heb ik al een reactie terug met wat ik diende
te doen.”

De collega’s waren vriendelijk, spraken open met
elkaar en daardoor werd verbondenheid ervaren.
Door deze verbondenheid hadden de vrijwilligers een
leuke(re) dienst. Mobility Maker zijn bood hen nuttig
tijdverdrijf en vrienden en familie waardeerden het dat
ze bij EURO 2020 betrokken waren. Dit verwoordde hij
als volgt: “Ik zou ik het mijn familie niet aanbevelen
zeg maar, aangezien mijn familieleden allemaal
werken. Ze hebben het allemaal hartstikke druk en
daar hebben ze geen tijd voor. Maar ik vertel ze wel
gewoon over mijn werkdag en over hoe het is. (…) Ze
vinden leuk dat ik iets doe en het EK: iedereen in mijn
familie houdt ervan. Dus ja, ze denken wel tof en leuk
dat ik daar, in ieder geval bij ben en dat ik tenminste
iets doe.”
Beide heren waren blij met de keuze om zich
beschikbaar te stellen als Mobility Maker en becijferde
de algehele ervaring met een acht.
Impact
Voor een vrijwilliger droeg het bij aan integratie, een
groter sociaal netwerk, zelfvertrouwen en Nederlands
leren. Voor een andere respondent boden de duur
van een dienst en de wisselende samenstellingen niet
genoeg mogelijkheden om een band op te bouwen
met zijn collega’s. Beide respondenten voelden
zich trots ten aanzien van hun betrokkenheid bij dit
grote evenement en beiden waren gemotiveerd om
nog eens bij een groot sport- of muziekevenement
als vrijwilliger te fungeren. Een van hen stelde: “Ja,
als er nog zo'n groot evenement komt waar ik echt
geïnteresseerd in ben, dan zou het wel leuk zijn ook
weer mee te doen. Maar ik heb het niet in mijn hoofd
van: ik zou gewoon elke vrijwilligersbaan nemen.”

6 De inclusiviteitsgroep bestond onder andere uit: vluchtelingen, daklozen, langdurige werkelozen en mensen die niet geheel zelfstandig woonden en
leefden. Op de interviewdata was deze groep zo goed als klaar met hun werkzaamheden en uiteindelijk zijn er maar twee respondenten binnen deze groep
geïnterviewd. Zodoende hebben we een te kleine groep kunnen spreken om representatieve uitspraken te doen.
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Studie II - Inwoners van
Amsterdam
Steekproef
In studie II is er gekeken naar de impact van EURO 2020
op het dagelijks leven van de inwoners van Amsterdam.
Het onderzoek is uitgevoerd vier weken nadat de laatste
wedstrijd van EURO 2020 in de Johan Cruijff ArenA
had plaatsgevonden. In totaal hebben 623 inwoners
van Amsterdam deelgenomen aan dit onderzoek7. De
gemiddelde leeftijd van de respondenten was 59 jaar
oud: 39% vrouw en 59% man. De respondenten zijn
in te delen in vier verschillende groepen op basis van
hun interesse in het Nederlands elftal. Degenen die
niet, een beetje of redelijk geïnteresseerd zijn, vormen
ongeveer elk 30% van de steekproef. De groep die zeer
geïnteresseerd is in het Nederlands elftal, vormt circa
10% van de steekproef (Figuur 1).

Niet
Een beetje
Redelijk
Zeer

Figuur 1. Interesse in het Nederlands elftal. (n = 623)

Algemene ervaring & invloed op de leefbaarheid in Amsterdam
De inwoners van Amsterdam hebben EURO 2020
in de stad als heel verschillend ervaren. De helft van
de respondenten gaf aan weinig van EURO 2020 in
Amsterdam te hebben gemerkt en 19% gaf aan het
evenement in de stad als noch positief noch negatief te
hebben ervaren. Bijna 20% gaf echter aan EURO 2020
in Amsterdam als positief te hebben ervaren, terwijl
een deel van de respondenten (8%) aangaf het juist
negatief te hebben ervaren (Figuur 2). De groepen die
redelijk of zeer geïnteresseerd zijn in het Nederlands
elftal hebben EURO 2020 in hun stad significant
positiever ervaren8.
Over het algemeen was 26% van de respondenten
tevreden over de organisatie van EURO 2020 in
Amsterdam, terwijl 3% ontevreden en 26% niet positief,
noch negatief was9. De groep die niet geïnteresseerd
is in het Nederlands elftal was gemiddeld significant
minder tevreden over de organisatie dan de drie andere
groepen (een beetje, redelijk en zeer geïnteresseerd)10.

3%
19%

Weinig
meegekregen
Negatief
51%
19%

Niet positief,
niet negatief
Positief
Weet ik niet/
geen antwoord

8%

Figuur 2. Ervaring van de inwoners van Amsterdam met
EURO 2020 in Amsterdam. (n = 617)

7 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Stadspanel Amsterdam. De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente
Amsterdam heeft de vragenlijst verstuurd. De respons bedroeg 41%. Over het algemeen zijn vrouwen, jongere leeftijdsgroepen en personen met een lager
opleidingsniveau ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Daarnaast zijn personen uit stadsdeel Centrum oververtegenwoordigd. De antwoorden zijn dan
ook indicatief en niet representatief voor alle inwoners van Amsterdam.
8 Vergelijking tussen groepen (F = 46,143, p < 0,01, n = 278).
9 De gerapporteerde cijfers over de tevredenheid over de organisatie tellen niet volledig tot 100%, aangezien bijna de helft van de respondenten koos voor
“Weet ik niet/geen antwoord”.
10 Vergelijking tussen groepen (F = 28.327, p < 0.01, n = 324).
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Op de vraag wat de invloed van EURO 2020 op de
leefbaarheid van de inwoners is geweest, verklaarde
de meerderheid (77%) dat deze geen invloed heeft
gehad. Echter, 5% meldde een zeer negatief en 7%
een licht negatief effect op de leefbaarheid.Van de
12% die een negatief of een zeer negatief effect
heeft ondervonden, waren de volgende drie factoren
van invloed die aan dit negatieve effect hebben
bijgedragen: toegenomen drukte op straat, extra
geluidsoverlast en extra afval. Andere negatieve
factoren die werden genoemd, waren: drukte in het
openbaar vervoer, dronken voetbalsupporters, een
hoger risico op COVID-19 en afgesloten wegen.

Hoe hebben inwoners van Amsterdam naar EURO 2020 			
gekeken? En hoe voelden zij zich?
Bijna 15% van de respondenten heeft minstens één
wedstrijd live gezien in de Johan Cruijff ArenA. Nog veel
meer, namelijk 58% van de inwoners van Amsterdam,
hebben minstens één EURO 2020-wedstrijd op tv of
een ander apparaat bekeken, waarbij de meesten
drie wedstrijden hebben gezien. Ongeveer 10%
van de respondenten gaf aan dat het optreden van
het Nederlands elftal tijdens EURO 2020 een lichte
positieve invloed heeft gehad op hun stemming,
9% gaf aan een licht negatieve invloed te hebben
ondervonden en voor 69% heeft het optreden van
het Nederlands elftal geen invloed op hun stemming
gehad.
Van alle respondenten die ten minste één EURO
2020-wedstrijd op tv of een ander apparaat hebben
bekeken, gaf de helft aan ten minste één wedstrijd
alleen te hebben gekeken, 44% gaf aan ten minste één
wedstrijd samen met zijn partner te hebben gekeken
en 28% gaf aan ten minste één wedstrijd met vrienden
of collega’s te hebben gekeken.
Over het geheel genomen had EURO 2020 voor
44% van de respondenten niet de kracht om bij te
dragen aan een ‘Amsterdams saamhorigheidsgevoel’.
Slechts de helft (circa 20%) dacht daar anders over
en gaf aan dat EURO 2020 wel heeft bijgedragen
aan het Amsterdamse saamhorigheidsgevoel, in de

zin van het ‘samen’ toeleven naar en volgen van de
wedstrijden11 12. De overige respondenten waren niet
positief, noch negatief (24%) of gaven geen antwoord
(15%) op het saamhorigheidsgevoel. In dezelfde
geest was 36% van de respondenten trots dat de
stad Amsterdam één van de elf Europese steden was
die de wedstrijden van EURO 2020 organiseerde,
terwijl 10% het tegenovergestelde beweerde (Figuur
3). De mate van trots verschilde echter aanzienlijk
tussen de vier niveaus van belangstelling voor het
Nederlands elftal13. Dit wil zeggen: het gevoel van
trots was significant hoger voor de respondenten die
geïnteresseerd zijn in het Nederlands elftal14.
6%
26%

Mee oneens
Niet mee eens,
niet mee oneens

36%

Mee eens
Weet ik niet/
geen antwoord
32%

Figuur 3. Trots op Amsterdam als één van de 11 Europese
steden die de wedstrijden van het EK organiseerde. ( n = 620)

11 Er is geen significant verschil tussen de vier belangstellingsniveaus in het Nederlands elftal wat betreft het saamhorigheidsgevoel (F = 0,874, p >
0,1, n = 620).
12 De respondenten, namelijk 28%, voelden eerder een toename van het nationale saamhorigheidsgevoel dankzij EURO 2020.
13 Vergelijking tussen groepen (F = 70.207, p < 0.01, n = 582).
14 Geen verschil tussen redelijk geïnteresseerd en zeer geïnteresseerd.
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Steunen inwoners van Amsterdam toekomstige bids voor
evenementen?
In de laatste vraag werd Amsterdammers gevraagd
wat zij vinden van toekomstige bids van de gemeente
Amsterdam
om
internationale
aansprekende
sportevenementen, zoals de EURO 2020, te mogen
organiseren. De antwoorden weerspiegelen de
heterogeniteit van meningen die in dit onderzoek
is aangetroffen, maar waarbij positieve gevoelens,
meningen en gedachten ten aanzien van de EURO
2020 in Amsterdam vaak iets zwaarder wegen
dan de negatieve. In dit geval dachten de meeste
respondenten (44%) positief over toekomstige bids,
ongeveer een kwart (28%) dacht er negatief over, en
20% was niet positief, noch negatief (Figuur 4). Ook
hier beoordelen degenen die meer geïnteresseerd
zijn in het Nederlands elftal toekomstige biedingen
aanzienlijk positiever dan minder in het Elftalgeïnteresseerde Amsterdammers15.

Zeer negatief

15%

Een beetje negatief

13%

Niet positief, niet negatief

21%

Een beetje positief

26%

Zeer positief

18%

Weet ik niet/ geen antwoord

7%

Figuur 4. Ervaring van de inwoners van Amsterdam met betrekking tot de deelname aan ‘bids’ voor evenement zoals het EK door
de gemeente Amsterdam. (n = 616)

15 Vergelijking tussen groepen (F = 67.093, p < 0.01, n = 576).
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Studie III - Wedstrijdbezoekers
Steekproef
De
respondenten
bestonden
uit
bezoekers
met een kaartje voor EURO 202016. Deze
bezoekers hebben één van de volgende vier
wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA bezocht:
•
•
•
•

Nederland
vs
Oekraïne,
Nederland
vs
Oostenrijk,
Nederland vs Noord-Macedonië,
Wales
vs
Denemarken,

13-06-2021;
17-06-2021;
21-06-2021;
26-06-2021.

De data van de bezoekers zijn vier uur
voorgaand aan een wedstrijd verzameld, bij de
toegangspoortjes van de Johan Cruijff ArenA
Over alle wedstrijden was gemiddeld 76%
man en 22% vrouw. Bij de wedstrijd tussen Wales

en Denemarken was het percentage mannen
opvallend hoger. De gemiddelde leeftijd van de
respondent was 34 jaar oud en het overgrote deel van
de respondenten uit de eerste drie wedstrijden
bestond uit Nederlanders (65% of meer)17. Het
percentage respondenten uit Nederland lag lager
bij de wedstrijd tussen Wales en Denemarken
(31%). Bezoekers op eigen initiatief vormde de
grootste groep respondenten in deze studie.
Daarnaast bezochten de meeste respondenten
de wedstrijd met vrienden of collega’s (51%). Met
partner (14%) of met familie (13%) een
voetbalwedstrijd bezoeken kan ook als favoriete
gezelschap
beschouwd
worden
(Figuur
5).

51%

Met vrienden of collega’s

14%

Met partner
Met familie, anders dan
partner en kinderen

13%
10%

Alleen

6%

Met kinderen

4%

Met partner en kinderen
Met leden van mijn
sportvereniging

1%

Overige

1%

7%

Figuur 5. Gezelschap wedstrijdbezoek. (n = 973)

16 In totaal bezochten ongeveer 64.000 mensen de vier EURO 2020 wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. De steekproefomvang is voldoende om
uitspraken te doen met een betrouwbaarheidsniveau van 99% en een foutmarge van 5%. Hoe goed deze steekproef de populatie van ongeveer 64.000
mensen representeert kan niet worden gezegd omdat er niet voldoende informatie over de populatie beschikbaar is, behalve de verhouding Nederlanders/
buitenlanders in de kaartverkoop (zie hieronder).
17 Uit een vergelijking van de verhouding Nederlanders vs buitenlanders bij de aankoop van kaartjes met de verhouding Nederlanders vs buitenlanders
bij de respondenten van de enquête, kan worden geconcludeerd dat de steekproef deze verhouding – met uitzondering van de eerste wedstrijd – goed
weergeeft.
Quotum Kaartverkoop Nederlanders / Buitenlanders
Wedstrijd 1: Quotum is 63% / 37% en is in de steekproef 84% / 16% = Quotum niet gehaald
Wedstrijd 2: Quotum is 64% / 36% en is in de steekproef 65% / 35% = Quotum gehaald
Wedstrijd 3: Quotum is 68% / 32% en is in de steekproef 70% / 30% = Quotum gehaald
Wedstrijd 4: Quotum is 35% / 65% en is in de steekproef 35% / 65% = Quotum gehaald
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Algemene tevredenheid EURO 2020
De bezoekers kunnen onderverdeeld worden
in vier groepen: Fanatics (52%), Regulars (33%),
Casuals (7%) en Prospects (8%)18. Hieruit is op te
maken dat meer dan de helft van de respondenten
een trouwe kijker of bezoeker is van de wedstrijden
van het nationale elftal (Figuur 6). Kijkend naar de
algemene tevredenheid van de respondent en
over de manier hoe EURO 2020 in Amsterdam is

georganiseerd, dan is te concluderen dat het overgrote
deel van de respondenten ‘tevreden’ (47%) of
‘zeer tevreden’ (41%) was. Deze conclusie is getrokken
op basis van alle vier de voetbalwedstrijden.
De
meest
fanatieke
bezoekers,
gebaseerd
op het kijkgedrag, waren significant meer
tevreden
dan
de
drie
overige
groepen19.

52%
33%
7%
Fanatics

Regulars

Casuals

8%
Prospects

Figuur 6. De bezoekers onderverdeeld in groepen op basis van het kijkgedrag
(op TV of in het stadion) van het nationale elftal. (n = 961)

EURO 2020 unieke ervaring ondanks COVID-19
In tijden van COVID-19 zijn er tal van
voorzorgsmaatregelen
genomen
door
de
organisatie van EURO 2020 om de veiligheid van
de bezoeker te waarborgen. Maar hoe belangrijk
vonden de respondenten deze geldende COVID-19voorzorgsmaatregelen bij de wedstrijden van EURO
2020? En hoe tevreden waren de respondenten
over deze COVID-19-voorzorgsmaatregelen bij

de wedstrijden? De mening van de respondenten
over de geldende COVID-19-voorzorgsmaatregelen
was verdeeld, zie figuur 7. Los van de vraag of de
respondenten de COVID-19-voorzorgsmaatregelen
belangrijk vonden, waren zij redelijk tevreden
over de COVID-19-voorzorgsmaatregelen. Van de
respondenten was 46% dan ook tevreden en 31% zeer
tevreden.

38%
23%
8%

12%

Helemaal niet
belangrijk

Enigszins
belangrijk

Redelijk
belangrijk

19%

Zeer
belangrijk

Extreem
belangrijk

Figuur 7. Mate van belangrijkheid van de geldende COVID-19-voorzorgsmaatregelen bij de wedstrijden
van EURO 2020. (n = 687)

18 De groepen zijn gebaseerd op de vraag: ‘In het algemeen kijk ik (op TV of in het stadion) naar alle wedstrijden van mijn nationale voetbalploeg. Dus ook
wedstrijden buiten een toernooi zoals de EURO of een WK’. De Fanatic karakteriseert de groep ‘Helemaal mee eens’, de Regular karakteriseert de groep
‘Enigszins mee eens’, de Casual karakteriseert de groep ‘Noch eens, noch oneens’ en de Prospects karakteriseert de groep ‘enigszins mee oneens’. De
groepen onderscheiden zich in hun mate van loyaliteit naar een team, de Fanatic is de meest loyale fan en de Prospect kan nog een loyale fan worden. De
naamstelling van deze groepen is gebaseerd op Tapp and Clowes (2000).
19 Vergelijking tussen groepen (F = 7.976; p < 0.01; n = 961).
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In het algemeen heeft bijna 90% van de respondenten
ondanks de COVID-19-pandemie EURO 2020 in
Amsterdam als positief en uniek ervaren. Belangrijkste
redenen waarom EURO 2020 in Amsterdam een
unieke ervaring was, zijn bijvoorbeeld de atmosfeer,
de mogelijkheid om een wedstrijd te bezoeken tijdens

HvA

21

de COVID-19-pandemie en het supporten van het
nationale team. Meer dan 80% van de respondenten
was ondanks de COVID-19-pandemie enthousiast over
de Nederlandse fancultuur in Amsterdam. Binnen dit
percentage was 66% afkomstig uit Nederland en 34%
afkomstig uit het buitenland.
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EURO 2020 en de intentie om Amsterdam weer te bezoeken
Van alle respondenten die niet in Amsterdam woonde
(77%), was 85% van plan om na de COVID-19-pandemie
weer naar Amsterdam te gaan (Figuur 8)20, 40% van
de respondenten die dit antwoord gaven komt uit het
buitenland. In het algemeen had meer dan driekwart
van de respondenten de intentie om opnieuw naar
Amsterdam te komen21, deze intentie is op basis van
de ervaringen tijdens EURO 2020. De helft van de

respondenten die dit antwoord gaf, is buitenlander.
De helft van de respondenten promootte het om
naar Amsterdam als reisbestemming te gaan, terwijl
41% van de respondenten hier neutraal tegenover
stond (Figuur 9)22. Een Nederlander raadde over het
algemeen een vriend eerder aan om naar Amsterdam
te reizen dan dat een buitenlander dit deed (57% vs
42%).

51%
34%

2%

2%

Helemaal mee
oneens

Enigszins mee
oneens

11%
Niet mee eens,
niet mee oneens

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Figuur 8. Stelling: Ik ben van plan om na COVID-19 weer naar Amsterdam te gaan. (n = 781)

51%

41%

8%
Promotors
(aanbevelen)

Passive
(tevreden)

Detractor
(afraden)

Figuur 9. De bezoekers onderverdeeld in groepen volgens de Net Promoter Score. (n = 959)

20 Op basis van de vraag: ‘Ik ben van plan om na de COVID-19 pandemie weer naar Amsterdam te gaan’, zijn de antwoordmogelijkheden ‘Enigszins mee
eens’ en ‘Helemaal mee eens’ gebruikt. Binnen de percentages zijn de bezoekers die in Amsterdam wonen buiten beschouwing gelaten.
21 Op basis van de vraag: ‘Mijn ervaringen in verband met de EURO 2020 in Amsterdam motiveren mij om na de COVID-19 pandemie opnieuw naar
Amsterdam te komen’, zijn de antwoordmogelijkheden ‘Enigszins mee eens’ en ‘Helemaal mee eens’ gebruikt. Binnen de percentages zijn de bezoekers die in
Amsterdam wonen buiten beschouwing gelaten.
22 Op basis van de vraag: ‘Stelt u zich voor dat er geen COVID-19 pandemie is. Op een schaal van 0 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat u een vriend die er
nog nooit geweest is, zult aanraden naar Amsterdam te reizen.’, is er een NPS (Net Promoter Score) opgesteld. Een Detractor (afraden) heeft een score van 0
tot 6, een Passive (tevreden) heeft een score van 7 tot 8 en een Promoter (aanbevelen) heeft een score van 9 of 10.
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Studie IV - Kinderen
Steekproef
Sinds april 2021 werden er gratis sportactiviteiten
aangeboden voor kinderen en jongeren in alle zeven
Amsterdamse stadsdelen. Dit initiatief heette EK Voetbal on
Tour en omvatte activiteiten voor kinderen op 35 pleinen en
voor schoolgaande jeugd op 17 sportparken. De steekproef
van dit onderzoek werd genomen onder de kinderen tot
en met 12 jaar die op zeven pleinen kwamen voetballen23.
Kinderen konden in de wijk hun voetbalvaardigheden tonen
door mee te doen aan activiteiten zoals een pylonnenreactiespel, latjetrap en skills leren. In totaal zijn 188 kinderen
ondervraagd waarvan 80% jongen en 20% meisje was24. De
gemiddelde leeftijd was tien jaar oud en meer dan de helft
van de respondenten (59%) was lid van een sportvereniging.
Het initiatief op de pleinen bereikte zodoende ook kinderen
die niet lid waren van een sportvereniging, 39% van de
respondenten was geen lid van een sportvereniging. Tot slot
is er gekeken naar de lievelingssporten van de respondenten.

Voetbal werd het meest genoemd als lievelingssport (58%)
en vecht- en verdedigingssporten werden als tweede
lievelingssport gekozen (10%)25.

Hoe hebben de respondenten de activiteiten ervaren?
Nadat de respondenten de activiteiten hadden afgerond, is
naar hun mening gevraagd. Was er een activiteit die het kind
het leukst vond? Zo ja, welke activiteit was dit en zou het kind
in de toekomst deze activiteiten opnieuw willen doen? Het
overgrote deel van de respondenten gaf aan de activiteiten
‘heel leuk’ (53%) of ‘leuk’ (45%) te vinden. Uit de reacties
van de respondenten blijkt dat plezierbeleving en gezellig
met vrienden zijn de voornaamste redenen waren om een
activiteit weer te willen doen. Een voorbeeld hiervan is: ‘‘Ik
vond het leuk en ik heb nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
gemaakt’’. Bijna een derde (31%) van de respondenten vond
alle activiteiten even leuk, terwijl 68% van de respondenten
juist aangaf één activiteit het leukste te vinden. De favoriete
activiteiten waren: springkussen schieten (28%), skills leren
(22%) en latjetrap (17%). Het grootste gedeelte van de
respondenten, zowel jongens als meisjes, zou de activiteiten
in de toekomst opnieuw willen doen (95%)26.

23 De activiteiten die voor scholen werden georganiseerd bereikten kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het totaalbereik op de pleinen en de
sportparken lag op ongeveer 5.000 kinderen/ jongeren.
24 Alle deelnemers op de vermelde locaties zijn geënquêteerd. Hiervan is 5% uit het stadsdeel Noord, 13% uit het stadsdeel Oost, 38% uit het stadsdeel Zuid
en 44% uit het stadsdeel Nieuw-West.
25 Er is geen significant verschil tussen de kinderen van de verschillende stadsdelen wat betreft het lid zijn van een sportvereniging en de door hen
aangegeven lievelingssport. M.a.w. de kinderen van ieder stadsdeel hebben een vergelijkbare voorkeur voor een lievelingssport. Deze sport van voorkeur is
vooral voetbal.
26 Er is geen significant verschil tussen de stadsdelen wat betreft welke activiteiten de kinderen het leukst vonden en of zij deze activiteit in de toekomst nog
eens zouden willen doen.
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Infographics - EURO 2020
Studie II - Inwoners van Amsterdam
Tevreden over organisatie

Vraag: In het algemeen, hoe tevreden bent u over de manier waarop
EURO 2020 in Amsterdam was georganiseerd? (n = 616)

Verbonden met EURO 2020

Vraag: Hoe verbonden voelde u zich met de vier EURO 2020
wedstrijden die in Amsterdam zijn gespeeld? (n = 617)

Ervaren van EURO 2020

Vraag: Hoe heeft u EURO 2020 in Amsterdam ervaren? (n = 617)

Trots op Amsterdam

Vraag: Ik ben er trots op dat de gemeente Amsterdam
één van de 11 Europese steden was die de wedstrijden
van EURO 2020 organiseerde? (n = 620)

EURO 2020

HvA

EURO 2020 voor nationaal saamhorigheidsgevoel
32%
25%

24% 23%

23%
15%

14%

12% 12%

3%
Helemaal mee
oneens

Enigszins mee
oneens

Niet mee eens, niet
mee oneens

Enigszins mee eens

12%

5%

Helemaal mee eens

Weet ik niet/
geen antwoord

Nationaal

Amsterdam

Vraag: Heeft EURO 2020 bijgedragen aan een Amsterdams/nationaal saamhorigheidsgevoel, in de zin van het ‘samen’ toeleven
naar en volgen van wedstrijden? (n = 620)

Interesse in het Nederlands elftal
37%
29% 30%

29%

28%
19%

Niet geïnteresseerd

Een beetje geïnteresseerd

Redelijk geïnteresseerd

15%

Zeer geïnteresseerd

Nederlands elftal

Voetbal

Vraag: In hoeverre bent u geinteresseerd in voetbal/in het Nederlands elftal? (n = 623)

Breng meer events naar Amsterdam
Zeer negatief

15%

Een beetje negatief

13%

Niet positief, niet negatief

21%

Een beetje positief

26%

Zeer positief

18%

Weet ik niet/ geen antwoord

13%

7%

Vraag: Hoe kijkt u er tegenaan dat de gemeente Amsterdam meedoet aan dergelijke
‘bids’ om evenementen zoals het EK naar Amsterdam te halen? (n = 616)
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Prestatie beïnvloedt niet de stemming
69%

15%
3%
Geen
invloed

Zeer
negatief

Een beetje
negatief

9%
Een beetje
positief

2%
Zeer
positief

3%
Weet ik
niet/ geen
antwoord

Vraag: Welke invloed hebben de prestaties van het Nederlands elftal tijdens EURO 2020 in het
algemeen gehad op uw stemming? (n = 619)
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Studie III - Wedstrijdbezoekers

Genieten doe je samen
51%

Met vrienden of collega’s

14%

Met partner
Met familie, anders dan
partner en kinderen

13%
10%

Alleen

6%

Met kinderen

4%

Met partner en kinderen
Met leden van mijn
sportvereniging

1%

Overige

1%

7%

Vraag: Met wie bezoekt u deze wedstrijd? (n = 973)

Toeschouwers zijn tevreden

Vraag: In het algemeen, hoe tevreden bent u over de manier hoe de EURO 2020 in Amsterdam is georganiseerd? (n = 961)

COVID-19 geen invloed op de belevenis

90%

Van de toeschouwers hebben ondanks de
COVID-19 pandemie EURO 2020 als een
positieve unieke belevenis ervaren.

Stelling: Ondanks de COVID-19 pandemie is het een positieve en unieke ervaring om bij EURO 2020 in Amsterdam te zijn. (n = 959)

27

28

EURO 2020

HvA

Toeschouwers komen nog eens terug

Van de toeschouwers is door EURO 2020
gemotiveerd om na de COVID-19-pandemie
opnieuw naar Amsterdam te komen.

Stelling: Mijn ervaringen in verband met de EURO 2020 in Amsterdam motiveren mij om na de COVID-19-pandemie opnieuw naar Amsterdam te komen. (n = 666)
* Deze vraag was alleen zichtbaar voor respondenten die hadden aangegeven terug te willen komen naar Amsterdam (85% van alle respondenten).

Amsterdam: Aanrader
56%
48%
36%

7%

41%

9%

Detractor

Passive

Nederlanders

Promotor

Buitenlanders

Vraag: Stelt u zich voor dat er geen COVID-19-pandemie is. Op een schaal van 1 tot 10, hoe waarschijnlijk
is het dat u een vriend die er nog nooit geweest is, zult aanraden naar Amsterdam te reizen. (n = 959)
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Woordenwolk - EURO 2020
ik vermaak
me heel erg

persoonlijke
aandacht

hoop dat
het vaker gaat
plaatsvinden

tijdverdrijf

word
beloond

hou van
voetbal

nieuwe
spellen

het is leuk

in de buurt

“Wat is voor u de belangrijkste
reden waarom de EURO 2020 in
Amsterdam een unieke ervaring is?”

beter worden

nieuwe kinderen
ontmoeten

best city
in europe

beers

leuk en iedereen
kwam bij elkaar

uniek evenement

nationale elftal together

weer drinking
evenement

business

arena

friends

gezelligheid

mogelijkheden
na corona

“Waarom zou je deze activiteiten
in de toekomst weer willen doen?”

sfeer

nederlandse cultuur
de stad Amsterdam

samen

EK

nederland
voetballand
aandacht voor sport

back to
normal

sfeer

voetbal
kijken

internationaal op
tv te zien

vrolijkheid in
donkere tijden

once a
year

vrolijke fans op straat

weed

saamhorigheid

safe

de wedstrijden
waren goed

gezelligheid
“Wat heeft u het meest gewaardeerd
aan het EK in Amsterdam?”

beheerst verlopen
rustig op straat
tijdens wedstrijd

goed voor
economie
stilte op de weg

jammer door
coronajaar

niet in maar 1
land georganiseerd
amsterdam op kaart
als sportstad

goede
wedstrijd

Inwoners van Amsterdam
Wedstrijdbezoekers
Kinderen

niks speciaals

goede organisatie

gezellig in
de stad

nieuwe
technieken

de locatie nederland

family

helaas weer
afgelopen
niks
speciaals

met vrienden

plezier tijdens ek
activiteiten

nieuwe dingen leren
met z’n
allen

weer naar stadion

het is
mooi
weer

top organisatie

langs me gegaan

promotie van
amsterdam

in gaten van
luchtkussen
schieten

vrijwel onopgemerkt

60-seconden

trucjes
leren
pylonnenreactiespel

Skilss
hooghouden
keepen
shoot &
score
koppen

hardst op
goal schieten

latjetrap

“Kan je zeggen welke activiteit dit was
en waarom je die het leukst vond?”
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