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1. INLEIDING

Van 10 juni tot en met 2 juli 2005 vond in Nederland het FIFA
Wereldkampioenschap Voetbal tot 20 jaar plaats. Utrecht had een centrale positie
binnen dit evenement als ‘host’ van voorrondewedstrijden en de halve finale en
de finale. Daarnaast organiseerde de gemeente Utrecht en provincie Utrecht
voorafgaand en tijdens het toernooi diverse ‘side-events’ onder de naam UPLAY.

Het WK onder 20 en UPLAY hebben veel met elkaar te maken hebben, maar staan
toch los van elkaar. De achterliggende gedachte bij de activiteiten van UPLAY was
dat het WK gebruikt zou worden als kapstok voor verschillende activiteiten, met
als uiteindelijk doel een podium voor de jeugd te creëren waarop zij diverse
talenten kunnen laten zien.

Het projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente Utrecht trad op als
projectleider van UPLAY in opdracht van de gemeente en provincie. Na afloop van
het evenement zijn PMB, de gemeente Utrecht en provincie Utrecht benieuwd
naar de opbrengst van zowel het WK onder 20 als UPLAY. PMB heeft USBO
Advies, onderdeel van de Universiteit Utrecht, verzocht een evaluatiestudie uit te
voeren. De evaluatie is enerzijds bedoeld om inzichtelijk te maken of en op welke
wijze het evenement (zowel WK onder 20 als UPLAY) de voorafgestelde doelen
heeft behaald. Daarnaast is de evaluatie nadrukkelijk bedoeld om leermomenten
te beschrijven, zodat de ervaring van dit evenement gebruikt kan worden bij de
organisatie van toekomstige grootschalige evenementen in de provincie en/of
gemeente Utrecht. Dit rapport is de weergave van deze evaluatiestudie.

Vraagstelling en aanpak
Het evaluatieonderzoek ‘WK onder 20 en UPLAY’ kent twee onderzoeksvragen. De
eerste vraag is gericht op een beoordeling van de opbrengsten van de activiteiten
afgezet tegen de vooraf gestelde beleidsdoelen. Een dergelijke vraag past bij
summatieve evaluatie 1, waarin een oordeel wordt geveld over de waarde van het
evenement. Op basis van een dergelijke evaluatie kan besloten worden of
grootschalige evenementen in de toekomst door de provincie en gemeente
gefaciliteerd moeten blijven worden.

De tweede vraag is gericht op het leren van de opgedane ervaringen, met als
doel te komen tot bijstellingen die de opbrengst in de toekomst zullen vergroten.
Uitgangpunt bij een dergelijke formatieve evaluatie is dat provincie en gemeente
in de toekomst vaker grootschalige evenementen zullen blijven organiseren.

De evaluatie is uitgevoerd vanuit de volgende centrale vragen:

1. In hoeverre zijn de vooraf door gemeente en provincie geformuleerde
beleidsdoelen (te weten: stads- en regiopromotie, sportstimulering en
samenwerking) behaald met het faciliteren van het WK onder 20 en de
uitvoering van de UPLAY-activiteiten?

2. Welke leerpunten voor de organisatie van grootschalige evenementen door
provincie en gemeente zijn op basis van het organisatieproces rondom WK
onder 20 en UPLAY te formuleren?

Voorafgaand aan het onderzoek zijn met de betrokken bestuurders van de
gemeente en provincie oriënterende gesprekken gevoerd om de vraagstelling
verder te operationaliseren. Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van PMB, provincie en gemeente (DMO en afdeling Sport & Recreatie), heeft het
onderzoek begeleid.

1 Scriven, M., Program evaluation at U.C. Berkeley. Berkeley, California (1975)
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Beide onderzoeksvragen zijn door middel van kwantitatieve en kwalitatieve
methoden onderzocht. USBO Advies voerde in de periode juni-november 2005
een uitgebreide documentenstudie uit, alsmede enquêtes onder bezoekers van
het WK, diverse diepte-interviews en focusgroepen. Daarnaast werd secundair
materiaal geanalyseerd, afkomstig van Scompany (Hogeschool van Utrecht),
FIFA, NeXXt, UPLAY en andere bronnen. Het overzicht van de respondenten en
een onderzoeksverantwoording zijn terug te vinden in de bijlagen van dit rapport.

Het evaluatie-onderzoek volgde het volgende schema:

evaluatie
WKJ/UPLAY

Beleidsdoelen Organisatiedoelen

Ervaringen WK onder 20/UPLAY

1. Deelnemers/toeschouwers
2. Zakelijke samenwerkingspartners
3. Interne samenwerkingspartners

Stads- en
regiopromotie
-bereik
-waardering
-economische
waarde

-relatiebeheer

Sport
stimulering
-participatie
-toename sport
en bewegen
-toeleiding naar
verenigingen

Samenwerking
-provincie/
gemeenten

-intern
-maatschap.
partners

-structurele
verbanden

Leerervaringen



Evaluatie WK onder 20 en UPLAY USBO Advies 5

Opbouw rapport
Het rapport is als volgt opgebouwd. In het eerste deel (hoofdstuk 2 tot en met 4)
worden de bevindingen besproken met betrekking tot de verschillende
beleidsdoelen. Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste resultaten op het gebied
van stads- en regiopromotie aan de hand van een indeling naar de drie
belangrijkste activiteiten: het WK onder 20, Utrecht Village en de overige UPLAY-
activititeiten. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten op het gebied van
sportstimulering, hoofdstuk 4 op de samenwerking met partners in de stad en
binnen de provincie en gemeente.

Hoofdstuk 5 is een beschrijving van de cruciale momenten in het
organisatieproces. De conclusies in hoofdstuk 6 geven een antwoord op de
onderzoeksvraag in hoeverre de beleidsdoelen zijn behaald. Het hoofdstuk eindigt
met de aanbevelingen voor de organisatie van toekomstige grootschalige
evenementen, en is daarmee een antwoord op de tweede onderzoeksvraag.
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2. STADS- EN REGIOPROMOTIE

Een belangrijke reden voor de gemeente en provincie Utrecht om het WK onder
20 te faciliteren en UPLAY te organiseren is de vooraf veronderstelde bijdrage van
dergelijke evenementen aan stads- en regiopromotie. In de programmaopzet 2

wordt deze doelstelling omschreven als “Utrecht (stad en regio) positioneren als
aantrekkelijke regio”. Tegelijkertijd wilden de organisatoren “de Utrechtse jeugd
in het bijzonder (en de bevolking in het algemeen) enthousiasmeren voor het
WK”.

De gemeente Utrecht geeft drie redenen voor stadspromotie, gekoppeld aan
grootschalige evenementen3:

• Recreatieve, inspirerende en educatieve waarde voor inwoners en gasten
van de stad (waardering)

• Economische betekenis (participatie en imago)
• Binding tussen maatschappelijke partners

De provincie Utrecht zag de promotie van de provincie, als toeristisch en
recreatieve bestemming en als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijfsleven,
als een subdoel4. De provincie verwoordde de bijbehorende gewenste
(sub)resultaten als:

• Versterking netwerk bedrijfsleven, promotie- en evenementenorganisatie
• Economische spin off van het evenement
• Een door een breed deel van bevolking gedragen evenement, trots op stad

en regio en een groter gevoel van saamhorigheid

In deze evaluatiestudie zijn de formele doelstellingen voor stads- en
regiopromotie uit de Programmaopzet en de achterliggende beleidsdoelen
gecombineerd en na overleg met de stuurgroep en interviews met de betrokken
bestuurders 5 als volgt geoperationaliseerd6:

• Bereik en bekendheid van de activiteiten
• Waardering van de opzet en uitvoering van de activiteiten
• Binding tussen maatschappelijke partners

Deze doelen worden besproken voor de onderdelen WK onder 20, Utrecht Village
en de sportieve en culturele activiteiten onder de noemer UPLAY.

2.1 WK onder 20

Bereik en bekendheid
Het WK onder 20 heeft in Utrecht in totaal 116.900 toeschouwers getrokken7. Dit
betekent een gemiddelde van 11.690 per wedstrijd. Hiermee is de vooraf
gestelde doelstelling van een gemiddelde van 10.0008 overtroffen. De wedstrijden

2 Zie Programmaopzet “Utrecht, ontmoetingsplaats van talent” (2005)
3 Zie Gemeente Utrecht, “Netwerk evenement en Utrechtse stadspromotie” (2005)
4 Zie Provincie Utrecht, “Projectplan WFIFA WK tot 20” (mei 2004)
5 Voor de samenstelling van de stuurgroep en een overzicht van de respondenten zie
bijlage I
6 De economische waarde van het evenement is buiten dit onderzoek gelaten. Een directe
relatie tussen het evenement en (toekomstige) economische effecten is niet te
voorspellen. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat een positieve waardering van een
evenement als het WK zal bijdragen aan een positief imago van de stad. Verondersteld
wordt dat een dergelijk positief imago meeweegt in de beslissing van mensen om de stad
of regio te bezoeken, en zal meespelen bij de beoordeling van het vestigingsklimaat door
bedrijven.
7 Gegevens www.fifa.com
8 Provincie Utrecht, “Projectplan FIFA WK tot 20” (mei 2004)
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waarin Marokko speelde en de halve finale en finale werden vooral goed bezocht
(gemiddeld 18.400). De bezoekersaantallen bij de poulewedstrijden bleven
achter, ook in vergelijking met de andere speelsteden. Zo behaalde Emmen, met
de oorspronkelijk aan Utrecht toegewezen poule, een gemiddelde van 8.400
tegenover Utrecht 4.980.

Wedstrijden in Utrecht Toeschouwers
TUR-CHI
UKR-PAN
CHI-UKR
PAN-TUR
CHI-PAN
MAR-CHI
ITA-MAR
BRA-ARG
BRA-MAR
ARG-NIG

10.000
2.500
2.300
6.100
4.000
11.000
20.000
16.500
20.000
24.500

bron: FIFA

Het toernooi heeft voornamelijk toeschouwers uit de stad en regio getrokken. Uit
een steekproef gedurende de halve finale en finale 9 blijkt dat 3,5 % van de
bezoekers uit het buitenland komt. De halve finale en finale zijn voornamelijk
bezocht door autochtone volwassen mannen.

Toeschouwers halve finale en finale %
Man – vrouw
Uit stad Utrecht-buiten stad Utrecht
Jongeren (< 18 jaar)-Volwassenen (>18)
autochtone jongeren-allochtone jongeren
autochtone volwassenen-allochtone volwassenen

80-20
46-54
28-72
74-26
93-7 (inclusief buitenlandse gasten)

bron: enquête USBO

Het toernooi als geheel heeft veel ‘mediacoverage’ gehad. Op televisie heeft de
stad Utrecht tot aan de halve finale en de finale in verhouding tot de andere
speelsteden weinig aandacht gekregen, afgewogen aan de live-wedstrijden. De
aandacht bij de tv-programma’s van NOS en BNN ging voornamelijk uit naar het
Nederlands elftal. De steden waar Nederland speelde kwamen daarbij in beeld. De
finale en halve finale, en de wedstrijd Marokko-Italië, trokken wel veel media-
aandacht voor Utrecht, mede door de live-uitzendingen. De rechtstreekse
uitzendingen van wedstrijden uit Utrecht hadden een marktaandeel van 23 tot
29% van het totaal aantal televisiekijkers op dat moment10. De internationale
uitstraling van het toernooi door media-aandacht is in dit onderzoek niet
gemeten. Wel is bekend dat in Zuid-Amerika, met name in Brazilië en Argentinië,
(delen) van wedstrijden live zijn uitgezonden voor een groot publiek.

Live uitgezonden wedstrijden Marktaandeel in %
NED–JAP (Kerkrade)
NED-AUS (Kerkrade)
NED-BEN (Tilburg)
NED-CHI (Doetinchem)
MAR-ITA (Utrecht)
GER-BRA (Tilburg)
NIG-NED (Kerkrade)
ARG-ESP (Enschede)
BRA-ARG (Utrecht)
MAR-NIG (Kerkrade)
ARG-NIG (Utrecht)

27
39
60
47
29
27
68
14
23
24
24

Bron: NOS

9 USBO enquête
10 Bron: NOS, “Facts & Figures on tv-coverage and ratings FIFA WYC 2005” (2005)
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Ook in andere landelijke media, met name de geschreven pers, heeft het WK veel
aandacht gekregen. De meeste artikelen verschenen kort voor of tijdens het WK.
Het duurde daarmee, in elk geval in de ogen van de UPLAY-organisatie, vrij lang
voordat het toernooi begon te leven in Nederland en daarmee ook in Utrecht.
Gezien de hoeveelheid media-aandacht kort voor en tijdens het WK kan worden
gesproken van een ‘zomer mediahype’ rondom het WK11. Dit hing voornamelijk
samen met het presteren van het Nederlands elftal.

De regionale pers (Utrechts Nieuwsblad, Stadsblad, Ons Utrecht, RTV Utrecht,
Stadsomroep, personeelsbladen gemeente Utrecht en provincie Utrecht, Utrecht
Business, KvKkrant, Sportjournaal, Trajectum, Actiekrant provinciale
bibliotheken, Bibliozone) heeft op zeer diverse en uitgebreide wijze aandacht
besteed aan het evenement.

Geschreven pers 12 Percentage
Herkomst: Landelijk – regio Utrecht – overige regio’s
Inhoud: WK algemeen – Utrecht/ UPLAY specifiek

31 – 32 – 37
95 - 5

Bron: Stichting NeXXt en UPLAY

Uit een steekproef gehouden voorafgaand aan het begin van het toernooi13 blijkt
dat 43% van de Utrechtse bevolking (stad en regio) bekend is met het WK onder
20. Aangenomen mag worden dat dit percentage tijdens het toernooi is
toegenomen.

Waardering: opzet en uitvoering
Het WK heeft volgens toeschouwers, sponsors, maatschappelijke partners en
uitvoerders bijgedragen aan de promotie van de stad, en iets mindere mate, de
regio Utrecht. Volgens 88,9% van de ondervraagde volwassen toeschouwers 14

draagt het WK onder 20 bij aan een positief beeld voor Utrecht.

Uit de enquêtes en focusgroepen komt het beeld naar voren dat Utrecht een
uniek en aansprekend evenement heeft weten te organiseren, dat aan de
bevolking en de betrokken organisaties veel positieve energie heeft weten te
ontlokken. De omvang, het internationale aspect en het voetbal zelf zijn de meest
aansprekende facetten van het WK, aldus deze betrokkenen. De waardering voor
het evenement is grotendeels te danken aan de uitgebreide media-aandacht, met
name op televisie.

Vooraf was het bij veel betrokkenen, met name burgers en sponsoren, onduidelijk
wat voor een type evenement verwacht kon worden. Afhankelijk van die
verschillende verwachtingen is de uitvoering van het WK ook verschillend
gewaardeerd. De meeste bezoekers van de halve finale en finale hebben een
positief beeld, voornamelijk ingegeven door de sfeer op de tribunes en de
kwaliteit van de wedstrijden. De belangrijkste kritiekpunten van uitvoerenden en
sponsoren betreffen de bereikbaarheid van en de parkeermogelijkheden rondom
het stadion. Bij twee sponsoren, die in het toernooi kansen zagen voor
relatiebeheer, heeft dit een slecht beeld van het WK opgeleverd.

Binding met bedrijfsleven

11 De Volkskrant/ Het Vervolg, ‘Kenmerk van de poema? Je ziet hem niet’. (27 augustus
2005)
12 Artikelen verzameld door Stichting UPLAY en Stichting NeXXt in de periode november
2004-juli 2005. Het totaal aantal geanalyseerde artikelen bedraagt 489.
13 Uitgevoerd door Scompany, onderdeel van de HvU
14 Bezoekers van Utrecht Village, halve finale en finale. Uit: USBO enquête
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Het betrekken van het bedrijfsleven bij het WK bleek minder eenvoudig dan
vooraf ingeschat door gemeente en provincie. Enerzijds had dit volgens
betrokkenen te maken met de relatieve onbekendheid met het toernooi en de
uitstraling ervan bij het (Utrechtse) bedrijfsleven. Anderzijds met de beperkingen
aan sponsoring opgelegd door de FIFA. Dit heeft tot gevolg gehad dat slechts
enkele Utrechtse sponsors zich aan het evenement hebben verbonden.

De sponsoren zagen het WK vooral als een evenement voor relatiebeheer en om
te netwerken. De sponsoren die belangen hebben bij contacten met bestuurders
en ambtenaren van de gemeente en provincie zijn tevreden over de opbrengst
van het evenement. Sponsoren die met eigen klanten het evenement bezochten
of het doel hadden om het netwerk met het bedrijfsleven te onderhouden zijn
minder tevreden. De verhouding tussen deze twee groepen is 50%-50%. De
meest gehoorde opmerkingen van de ontevreden sponsoren betreffen de weinig
professionele begeleiding, het ontbreken van andere bedrijven in en rond het
stadion, en logistieke problemen, zoals uitgifte van kaarten, parkeren en
bereikbaarheid. Onder deze sponsoren bestaat nu een gereserveerdere houding
ten opzichte van toekomstige samenwerking met de gemeente en provincie.

2.2 Utrecht Village

Bereik en bekendheid
Het Utrecht Village heeft gedurende het hele toernooi 19.380 bezoekers
getrokken15. Daarmee is het gerealiseerde bereik ruim de helft minder dan het
vooraf ingeschatte bereik van 40.00016 mensen. Op niet-wedstrijddagen
varieerde het aantal bezoekers van 100 tot 700. De verwachting vooraf was dat
dit aantal tussen de 500 en 1500 zou schommelen. Op wedstrijddagen lag het
aantal bezoekers tussen 1.000 en 5.780 (tijdens de dag van de finale), waarvan
het grootste gedeelte bestond uit supporters. Meer dan 80% van de bezoekers
komt uit de provincie Utrecht17.

11/6 12/6 14/6 15/6 17/6 18/6 19/6 24/6 25/6 26/6 28/6 1/7 2/7

S 500 0 750 0 1000 0 0 2000 0 0 3750 0 5000

G 230 0 210 0 200 0 0 225 0 0 225 0 380

B 300 100 150 350 500 500 300 500 500 350 300 700 400
T 1030 100 1110 350 1700 500 300 2725 500 350 4275 700 5780

Bron: UPLAY/ Trefpunt S = Supporters
G = Gasten gemeente/provincie

B = Bezoekers/ deelnemers
T = Totaal

De perceptie van veel bezoekers en de meeste sponsors is dat het Utrecht Village
tijdens wedstrijddagen vooral een ‘feestje van de gemeente en provincie’ was. De
tent waarin de gemeente en provincie haar gasten ontving (variërend tussen de
200 en 380) was in de beeldvorming prominent aanwezig. Tegelijkertijd noemt
van de volwassen bezoekers aan Utrecht Village 26,1 % de gemeente als
organisator en 1,1 % de provincie Utrecht. De bekendheid van Utrecht Village
was gering. Uit een enquête gehouden voorafgaand aan het WK18 blijkt dat 2,3%
van het publiek in de regio Utrecht bekend is met het Utrecht Village. De media-
aandacht voor het Utrecht Village is beperkt gebleven.

15 Uit: UPLAY/ Trefpunt, “Bezoekersaantallen Utrecht Village” (26 juni 2005)
16 UPLAY/ Trefpunt
17 USBO enquête
18 Scompany/ Hvu
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Waardering: opzet en uitvoering
De jongeren die het Utrecht Village bezoeken waarderen het dorp met een 7,4 op
een schaal van 1 tot 1019. Op een niet-wedstrijddag ligt de waardering lager: 6,8.
Van de geënquêteerde jongeren die het dorp bezochten zegt 89,5 % het dorp
leuk te vinden. Daarbij worden vooral de sport/activiteit genoemd als onderdeel
dat ze het leukste vinden aan het dorp (40,4%). Sfeer wordt door 12,3%
genoemd. Op de vraag wat het minst leuk werd gevonden, werd vooral locatie
genoemd (12,3% van totaal).

Het dorp krijgt van volwassen bezoekers een waardering van 6,5. Deze bezoekers
noemen het ontbreken van sfeer als een negatieve factor en 35% van de
ondervraagde volwassenen op de finaledag beoordeelt de faciliteiten als
onvoldoende.

Uit focusgroepen en interviews met organisatoren, uitvoerders en sponsoren
komt het beeld naar voren dat het Village niet heeft voldaan aan de
verwachtingen. Vooraf hoopte de organisatie eenzelfde succes te bereiken als
tijdens het WK Hockey in 1998. Destijds was in het Village sprake van hoge
bezoekersaantallen en een positieve sfeer. Maar het Utrecht Village in 2005 blijkt
een veel geringere uitstraling en lagere bezoekersaantallen te hebben. Als
belangrijkste oorzaken worden genoemd:

• Utrecht Village concept past niet goed bij een meerdaags evenement met
een beperkt aantal wedstrijddagen, en wellicht ook minder goed bij een
voetbalevenement

• Lage bekendheid onder de doelgroep door weinig media-aandacht en
promotie

• Uitvoering en programmering zijn onvoldoende geweest. Met name buiten
de wedstrijddagen was er (te) weinig te beleven in het dorp. Naast de lage
bekendheid met Utrecht Village door weinig media-aandacht en promotie,
verklaren de respondenten de geringe aantrekkingskracht van het dorp
buiten wedstrijddagen door:

• een ongunstige ligging

Kortom, het algemene beeld onder de betrokkenen is dat Utrecht Village een
beperkte bijdrage heeft geleverd aan stadspromotie.

Binding tussen maatschappelijke partijen
De gasten van de gemeente en provincie Utrecht tijdens wedstrijddagen hebben
over het algemeen een positieve waardering voor het relatiebeheer door de
gemeente en provincie. Zij vinden dat ze goed zijn ontvangen en veel contacten
hebben kunnen onderhouden. Relaties tussen bestuurders en ambtenaren van
gemeente Utrecht, provincie en omliggende gemeenten hebben op deze wijze een
positieve impuls gekregen, aldus betrokkenen.

Alle zakelijke partners in de stad geven aan dat Utrecht Village niet aan hun
verwachtingen voldeed. Zij noemen de magere programmering, de lage ‘traffic’
en de beperkte relatie met het WK zelf. Aan een promodorp worden door de
zakelijke partners hogere eisen gesteld. Het merendeel vindt het dorp weinig
uitstraling en matige faciliteiten hebben, en bovendien lastig bereikbaar, met te
veel beveiliging.

19 USBO enquête
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2.3 UPLAY

Bereik en bekendheid
De UPLAY sportevenementen in de regio Utrecht hebben ruim 8.000 deelnemers
getrokken20. Het aantal unieke personen is niet bekend. De voetbaltoernooien
voor basisscholen en voortgezet onderwijs trokken veruit de meeste deelnemers.
Opvallend is het relatief hoge bereik onder sporters met een beperking tijdens het
International Friendstoernooi.

Activiteit Totaal deelnemers
Bouwfonds Fortis Voetbal toernooi
voor Basisscholen

3650

BMC Toernooi voor Voortgezet
Onderwijs

2550

Rabobank Wij.K Voetbaltoernooi 730
Voetbalidols 250
Jongerendebat 28 juni 80
International Friendstoernooi 180
Beach Soccer 250
Klein WK 90 – 100
Landelijke Finale Schoolvoetbal 7 en 8 350
Landelijke Finale straatvoetbal ca. 90
Bron: UPLAY

Voor niet alle activiteiten zijn vooraf doelen gesteld over het aantal deelnemers.
Aan het basisscholentoernooi hebben 33 van de 106 scholen deelgenomen21. Bij
het Wij.k toernooi was het doel om 80 teams te laten deelnemen. Uiteindelijk
waren dit er 25. Het toernooi voor voortgezet onderwijs voldoet wat betreft
bereik aan de verwachtingen, terwijl Voetbalidols minder deelnemers had dan
verwacht22 (zie ook paragraaf 3.2).

Hoewel niet bij alle evenementen het aantal allochtonen en autochtonen is
gemeten is de indruk dat aan het Wij.k toernooi en Voetbalidols relatief veel
allochtone jongeren hebben deelgenomen. Het aantal meisjes dat deelnam aan
de activiteiten, met name aan het Wij.k toernooi waar een specifiek
meisjestoernooi was georganiseerd, bleef achter bij de verwachtingen. In totaal
hebben aan dit toernooi 43 meisjes deelgenomen in de leeftijdscategorie 13-15
jaar. Ook het aantal deelnemende gemeenten aan de activiteiten bleef achter bij
de verwachtingen23.

De meest succesvolle activiteiten, in termen van bereik en participatie, zijn de
activiteiten geweest die voortbouwden op reeds bestaande initiatieven, zoals het
basisscholentoernooi en het VO toernooi. Het bereiken van verschillende
doelgroepen is veelal terug te voeren op de uitvoerende organisatie.
Wijkwelzijnsorganisaties bijvoorbeeld hebben contacten met specifieke
doelgroepen en dit is terug te zien in het bereik van de door hen georganiseerde
activiteiten.

De educatieve en culturele evenementen onder UPLAY trokken een kleine 1.000
deelnemers. Daarnaast hebben 85 basisscholen en 12 voortgezet
onderwijsinstellingen meegewerkt aan het lespakket. Dit is een hoger bereik dan
de deelname van 75 scholen die vooraf werd verwacht24. De educatieve en

20 Overzicht stichting UPLAY “Deelnemers UPLAY-activiteiten” (29 juni 2005)
21 Bron: afdeling Sport & Recreatie, gemeente Utrecht
22 Informatie afkomstig uit focusgroepen
23 Idem
24 Idem
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culturele activiteiten trokken ruim 4.000 bezoekers 25. Het is niet bekend of het
hier om unieke personen gaat.

Met name de organisatoren van de musical en de dansvoorstelling zijn tevreden
over het relatief grote publiek. Bovendien was de deelname aan de
dansvoorstelling groter dan vooraf verwacht. Een aantal activiteiten, zoals de
filmdagen, moesten worden afgelast vanwege onduidelijkheid over financiering26.
Ook het geplande internationale sportcongres van de Universiteit Utrecht vond
geen doorgang. Het aantal aanmeldingen bleef ver achter bij de verwachte 200
internationale bezoekers 27.

Activiteit Deelnemers Bezoekers
Culturele Zondag -
Panna knock out

32 500

Musical F.E.E.T. 36 1200
Dansvoorstelling Spitsen en spitzen 555 1360
Fotografiewedstrijd SHOOT IT 70
Soccer Dome nvt 250
Open luchtvoorstelling All Stars in
Griftpark

nvt 100

Theatergroep De Grens 'The final
Penalty'

7 500

Kaasschaafcollectief - WKJ journaal nvt
Voetbalfilms en -debat nvt
UPLAY lespakket ca 85 basisscholen en 12

VO scholen
nvt

Voetbalverhalen-wedstrijd 280 inzendingen
Voetbalverhalenfeesten in bibliotheken 240
Bron: UPLAY

De bekendheid van UPLAY onder de doelgroep was voorafgaand aan het WK
beperkt: 9,8 %. De jongeren in de leeftijd van 11,12,13 jaar kenden UPLAY het
beste, de meeste van hen zijn afkomstig uit de stad Utrecht. 60,7% van de
doelgroep die bekend is met UPLAY heeft hierover via de eigen school28.

Van UPLAY gehoord via %
School 60.7%

Sportvereniging 8.3%

Pers/krant 2.4%

Regionale TV .5%

Promotiedag .5%

Vrienden/Vriendinnen 32.0%

Ouders 2.9%

Bron: Scompany

Een groot deel van de bezoekers en deelnemers weet niet dat de gemeente en
provincie Utrecht achter UPLAY zitten. Volgens diverse organisatoren leefde bij
veel jongeren de gedachte dat UPLAY een (commercieel) organisatiebureau was.
De relatie tussen UPLAY en het WK en de relatie tussen de UPLAY-activititeiten
onderling is onvoldoende uit de verf gekomen, aldus de organisatoren. In
regionale media lag de nadruk op het WK in het algemeen. 13% van de artikelen
in de regionale geschreven pers betrof UPLAY. Hierdoor is de bijdrage van de
UPLAY-activititeiten aan stads- en regiopromotie, volgens het merendeel van de

25 Van een aantal activiteiten is het bezoekersaantal onbekend. Het totaal aantal bezoekers
zal daarmee groter geweest zijn dan 4.000.
26 Informatie afkomstig uit foscugroepen
27 Informatie van UU
28 Enquete Scompany, HvU
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organisatie, uitvoerders, bezoekers en deelnemers kleiner geweest dan mogelijk
was.

Mediabereik UPLAY Percentage (t.o.v. WK algemeen)
Regionale media 13%
Bron: Stichting NeXXt en UPLAY

De algehele opvatting onder de organisatoren is dat het (stads- en regio
promotie) bereik bij een aantal activiteiten achterbleef vanwege:

• te hoge verwachtingen vooraf
• te weinig bekendheid van UPLAY en de activiteiten bij de doelgroep
• lage bekendheid van gemeente en provincie als organisatoren
• te laat gestart met de promotie
• het niet doorgaan van een aantal activiteiten

Waardering: opzet en uitvoering
Uit een steekproef tijdens enkele UPLAY activiteiten blijkt de waardering van
bezoekers en deelnemers aan de UPLAY activiteiten gemiddeld zeer positief29. Uit
dit onderzoek blijkt dat 93,7 % van de jongeren vindt dat dergelijke activiteiten
vaker moeten worden opgezet.

Geslacht jongeren Waardering UPLAY (op schaal 1-10)
Jongen 8.49

Meisje 8.49

Totaal 8.49

Geslacht volwassenen Waardering UPLAY (op schaal 1-10)
man 7.63
vrouw 7.76

Totaal 7.68

Bron: Scompany

De activiteiten worden door organisatoren en sponsors gemiddeld redelijk tot
goed gewaardeerd, maar zij plaatsen meer kritische kanttekeningen. Dit betreft
voornamelijk organisatorische kwesties, zoals het beheersbaar houden van de
activiteiten, kleine incidenten met vandalisme en veiligheid, lage budgetten en
matige promotie. Drie sponsors geven aan de uitvoering van de door hen (deels)
gefinancierde activiteiten als ‘niet erg professioneel’ en ‘slordig’ te beschouwen,
waardoor niet de -door hen gewenste- uitstraling is bereikt.

Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat UPLAY slechts een beperkt aantal
sponsors aantrok. Het evenement, zo geeft de meerderheid van direct
betrokkenen aan, was erg versnipperd en kende geen ‘aandachtspiek’ waardoor
UPLAY (sec) voor het bedrijfsleven promotioneel niet erg interessant was.

29 Enquete Scompany, Hvu. De volgende evenementen zijn onderzocht:
- Voorrondes Rabobank Wij.K toernooi (Wijk bij Duurstede)
- Voorrondes BMC voetbaltoernooi (Amersfoort)
- Voetbaltoernooi speciaal onderwijs (Overvecht)
- Stedelijke finale Utrecht BMC (Klein Galgenwaard)
- Culturele zondag (Panna toernooi) (Domplein)
- Soccer Dome (Leidsche Rijn)
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Binding tussen maatschappelijke partijen
De combinatie van WK met Uplay-activiteiten blijkt vooraf een stimulans te zijn
geweest voor maatschappelijke partners, van vrijwilligersorganisaties tot aan
sponsors, om zich aan het evenement te binden. De verbreding van een
topsportevenement naar laagdrempelige activiteiten in de stad wordt hoog
gewaardeerd. Ook door burgers.

Voor de sponsoren speelde het maatschappelijke element van de UPLAY-
activiteiten (gericht op breedtesport en op jongeren) een belangrijke rol in hun
beslissing zich aan de UPLAY-activiteiten te verbinden. De sponsoren van UPLAY
waren niet altijd tevreden over de uitvoering van de activiteiten, maar dit
vermindert hun binding met de stad en regio Utrecht niet.

Verschillende uitvoerders van UPLAY activiteiten hebben, naar aanleiding van hun
samenwerking tijdens UPLAY, het voornemen om in de nabije toekomst opnieuw
samen te werken. Dit betreft voornamelijk professionele instituties, waarmee de
gemeente (vanuit de afdelingen Sport & Recreatie, Cultuur en Welzijn) reeds
geruime tijd een samenwerkingsrelatie heeft, maar die nog weinig met elkaar
samenwerken. Dit effect treedt veel minder tussen bij de betrokken
sportverenigingen.

De samenwerking tussen de uitvoerende partijen en de gemeente Utrecht wordt
door de betrokkenen als wisselend omschreven. In enkele gevallen zijn er wat
negatieve ervaringen omtrent afstemming, communicatie en betalingen. Echter,
alle betrokkenen zijn het er over eens dat de zichtbaarheid van de gemeente door
de aanwezigheid van verschillende wethouders en de burgemeester bij diverse
activiteiten van groot belang is geweest. Dergelijke zichtbare betrokkenheid is
voor alle partijen en deelnemers een stimulans geweest en zorgt voor een
positiever beeld van de gemeente.
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3. SPORTSTIMULERING

Het sectorale beleidsdoel van de gemeente en provincie Utrecht met het WK
onder 20 en UPLAY betreft sportstimulering. De provincie Utrecht formuleert als
hoofddoel in haar projectplan: “Het gedrag van de jeugd in de provincie Utrecht
beïnvloeden door jongeren te enthousiasmeren voor voetbal en andere sporten,
en zaken die hier aan verwant zijn.” 30 De gemeente Utrecht heeft de wens dat de
side-events bijdragen aan het gemeentelijk breedtesport beleid. Participatie en
toeleiding naar verenigingen zijn peilers in dit beleid.

In de programmaopzet ‘Utrecht, ontmoetingsplaats voor talent’ formuleren
provincie en gemeente de doelstelling als volgt: “De Utrechtse jeugd actief
betrekken bij een breed scala aan activiteiten op sportief, cultureel en educatief
vlak. Dit betekent dat de activiteiten gericht zijn op jeugd als toeschouwer,
deelnemer en/of organisator”. Het effect dient maatschappelijke betrokkenheid
van de jeugd te zijn, dat wil zeggen met de geplande activiteiten de jeugd in
aanraking brengen met sport en cultuur. Met als inzet dat dit ook na de
activiteiten (WK en UPLAY) beklijft, bijvoorbeeld door lidmaatschap van een
vereniging, kader-vorming of ‘gewoon’ betrokkenheid bij de stad/provincie en
haar bewoners.

De primaire doelgroep van UPLAY bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie van
8-18 jaar. De secundaire doelgroep bestaat uit volwassenen vanaf 18 jaar.

Tijdens deze evaluatiestudie zijn bovenstaande doelstellingen, in overleg met de
stuurgroep en naar aanleiding van gehouden interviews met bestuurders,
vertaald in drie aandachtsvelden, te weten:

• Participatie/bereik
• Toename interesse sport en bewegen
• Toeleiding naar verenigingen

3.1 WK onder 20 en Utrecht Village

Participatie/bereik (zie ook 2.1 en 2.2)
Voor het WK onder 20 is het moeilijk te spreken in termen van participatie. Het
gaat hier immers niet om actieve deelname zoals het geval is bij diverse
activiteiten in het Utrecht Village en bij de UPLAY activiteiten. Participatie aan het
WK onder 20 dient dan ook vertaald te worden in termen van bereik. Zoals reeds
aangegeven bij stads- en regiopromotie is qua bereik de doelstelling van de
verkoop van gemiddeld 10.000 kaartjes per wedstrijd gehaald. Het lijkt erop dat
hiermee vooral de secundaire doelgroep is bereikt. Zo bestond het publiek tijdens
de halve finale en de finale vooral bestonden uit volwassen mannen en waren er
relatief weinig jonge toeschouwers aanwezig.

Hoewel bij Utrecht Village wel van participatie gesproken kan worden omdat
verschillende UPLAY activiteiten plaatsvonden in het Village (o.a. finales van VO
voetbaltoernooi, basisscholentoernooi, International Friends toernooi, Voetbal
Idols en culturele events als de musical FEET) was de mogelijkheid tot participatie
aan een activiteit in het Village beperkt. Het bezoek aan Utrecht Village is vooral
gekoppeld aan wedstrijdbezoek waarbij met name de secundaire doelgroep
bereikt is. Utrecht Village heeft dan ook, net als het WK, een beperkte rol
gespeeld in het bereik van de primaire doelgroep jongeren.

30 Provincie Utrecht, “Projectplan FIFA WK tot 20” (mei 2004)
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Toename interesse sport en bewegen
Ruim 70 % van de ondervraagde jongeren in en rondom Utrecht Village en het
Stadion, sport zelf31. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het WK onder 20 en
Utrecht Village vooral jongeren heeft getrokken die al interesse hebben in sport.
Op de vraag of het WK onder 20 en de activiteiten in Utrecht Village stimuleren
om meer te gaan sporten zegt 43,9% van de ondervraagde jongeren “ja” en 33,3
% “nee”.32 Dit maakt het duidelijk dat het WK onder 20 en Utrecht Village wat
sporten betreft een enthousiasmerende werking hebben gehad op een groot deel
van de onderv raagde jongeren.

Toeleiding naar verenigingen
Het toeleiden van jongeren naar sportverenigingen behoorde niet tot de
doelstellingen van het WK en Utrecht Village. Er is op dit subdoel dan ook niet
expliciet gestuurd. Het is lastig te voorspellen of en zo ja in welke mate het WK
onder 20 en Utrecht Village desondanks invloed hebben uitgeoefend op
toekomstig sportgedrag en toeleiding naar verenigingen. Wel is door deze
activiteiten sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder opnieuw onder de
aandacht van de doelgroep gebracht.

Van de ondervraagde jongeren in en rondom het stadion en in Utrecht Village, die
bij de enquête aangeven zelf te sporten, doet een merendeel dat reeds bij een
vereniging (67%). Van degenen die aangeeft door deze activiteiten meer te zullen
gaan sporten denkt ongeveer een kwart dit bij een vereniging te gaan doen.33

Ook hier geldt dat de intentie bij een deel van de jongeren aanwezig is maar dat
niet bekend is of dit ook tot daadwerkelijke gedragsverandering zal leiden.

3.2 UPLAY

Participatie en bereik (zie ook 2.3)

De sportieve side-events van UPLAY in de regio Utrecht hebben ruim 8.000
deelnemers getrokken.34 De educatieve en culturele activiteiten trokken ongeveer
1000 deelnemers nog afgezien van de 85 basisscholen en 12 voortgezet
onderwijsinstellingen die het lespakket hebben afgenomen.35 Daarmee is de door
de provincie Utrecht formuleerde doelstelling om 3.000 jongeren te laten
participeren in activiteiten georganiseerd onder de vlag van UPLAY, driedubbel
gehaald. Daarnaast was het streven om met de activiteiten nog eens 5.000
jeugdige bezoekers te bereiken.36 Hoewel geen cijfers bekend zijn van
bezoekersaantallen bij de sportieve side-events ligt het bezoekersaantal van de
culturele en educatieve side-events al op ruim 4.000 bezoekers.37 De verwachting
is dan ook dat de doelstelling van 5.000 bezoekers is gehaald.

31 Enquête USBO (2005)
32 73% van allochtonen zegt vaker te gaan sporten, tegenover 33% van autochtonen,
Enquête USBO (2005).
33 Van autochtone jongeren denkt 21% dit te gaan doen bij vereniging en 7% op straat.
Van de allochtone jongeren denkt 40% dit te gaan doen bij vereniging en 33% op straat.
34 Overzicht stichting UPLAY “Deelnemers UPLAY-activiteiten” (29 juni 2005)
35 Van een aantal activiteiten is het bezoekersaantal onbekend. Het totaal aantal bezoekers
zal daarmee groter geweest zijn dan 4.000.
36 Kwantitatieve doelstellingen voor de provincie zoals benoemd in projectplan WFIFA WK
tot 20 (mei 2004)
37 Van een aantal activiteiten is het bezoekersaantal onbekend. Het totaal aantal bezoekers
zal daarmee groter geweest zijn dan 4.000. (bron Uplay)
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De kwantitatieve doelen zijn daarmee behaald. Wel geven uitvoerders en
kernteamleden aan dat de participatie en bereik cijfers hoger hadden kunnen zijn
indien met name de nieuwe activiteiten38 beter gepromoot waren.

Voor een deel van de side events zijn nog eens afzonderlijke doelstellingen op het
vlak van participatie en bereik geformuleerd. In het onderstaande kader wordt ter
illustratie een selectie van de events besproken in termen van doelen op het vlak
van participatie en bereik en de behaalde resultaten.39

§ Basisscholentoernooi (Bouwfonds Fortis basisicholen voetbal toernooi)
Het basisscholentoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement dat ditmaal onder de
vlag van UPLAY heeft plaatsgevonden. De doelen op het gebied van participatie en
bereik die ten aanzien van het basisscholen toernooi vastgesteld zijn, zijn de
volgende;
- uitbreiden schoolvoetbaltoernooi met de groepen 5 en 6
- alle 10 de Utrechtse wijken nemen deel
- zowel deelname jongens als meisjes
- minimaal 5 teams per wijk
- voorrondes in 5 wijken
Het basisscholentoernooi heeft volgens de organisator (Afd S& R gemeente Utrecht)
het volgende resultaat geboekt op het vlak van participatie;
- van de 4000 leerlingen in groep 5 en 6 hebben er bijna 700
deelgenomen (17,5%).

- alle tien de wijken hebben ook daadwerkelijk deelgenomen.
- er hebben zowel jongens als meisjes deelgenomen.
- van de 106 scholen in Utrecht hebben 33 deelgenomen. In totaal
hebben 62 teams deelgenomen (aantal scholen met meer dan 1
team opgegeven)
Er kan dus gesproken worden van een goed resultaat. Wel is het streven om volgend
jaar het aantal deelnemende scholen en het aantal deelnemende meisjes te verhogen.

§ Wij.k toernooi (Rabobank W.ijk voetbal toernooi)
Het Wij.ktoernooi had als doel vier categorieën; jongens 13-15 jaar, 16-18 jaar en
meiden 13-15 jaar, 16-18 jaar te laten participeren en 80 teams deel te laten nemen
aan de voorrondes in de stad Utrecht
Het bleek echter lastig jongens vanaf 16 jaar en meiden in beide categorieën te
vinden. Aangegeven werd dat voor het wijktoernooi in dezelfde vijver werd gevist als
voor het VO toernooi. Gevolg was dat er geen voorrondes voor meiden zijn
georganiseerd en dat de inschrijvingen door jongens beperkt is gebleven. In plaats van
80 teams hebben zich 26 teams ingeschreven.

§ Voetbaltoernooi VO (BMC voetbaltoernooi VO)
Het Voetbaltoernooi VO is net als het basisscholentoernooi een jaarlijks terugkerend
evenement dat ook buiten UPLAY om plaatsvindt. Het FIFA WK voetbal tot 20 is
aangegrepen om een cyclus met regionale en provinciale schoolvoetbaltoernooien voor
het VO van de grond te tillen. Hierbij zou vooral aandacht gericht moeten worden op
de meiden, omdat voetbal bij hen minder leeft.
Het voetbaltoernooi VO bestond uit 170 teams van 45 scholen. Het toernooi telde in
totaal dik 2000 participanten.40

§ Voetbal idols
Dit event heeft als doel dat de Utrechtse jeugd zijn of haar voeltbaltalent kan laten
zien aan een deskundige jury. De organisator van Voetbal Idols (Stichting Image) had
als doel op het vlak van participatie 500 jongeren, in verschillende leeftijdscategorieën

38 Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe activiteiten. Onder
bestaande activiteiten vallen o.a. het basisscholen- en het VO toernooi die ieder jaar
georganiseerd worden en in 2005 plaatsvonden onder de vlag van UPLAY.
39 Gekeken is naar de events waar gegevens bekend zijn over doelstellingen en/ of
resultaten
40 http://www.uplay2005.nl
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<12 18 jaar>, voor ogen. Aan dit event hebben uiteindelijk zo’n 250 jongeren
deelgenomen.

§ Verhalenwedstrijd / Voorlees- en signeersessies
Aan de verhalenwedstrijd hebben 280 kinderen deelgenomen door middel van het
insturen van een verhaal. De 5 beste verhalen zijn geplaatst in het Utrechts
Nieuwsblad.

§ Lespakket
Met het lespakket dat als doel had de utrechtse jeugd kennis te laten maken met de
diverse aspecten van sport zijn bijna 100 scholen bereikt in plaats van de geplande 75.
De doelgroep van het lespakket bestond uit
de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en 1 en 2 van het vmbo.

Naast bereik in kwantitatieve zin hebben de UPLAY side events ook in kwalitatief
opzicht een goed bereik gehad. Zo is met de UPLAY side-events een brede
schakering aan verschillende activiteiten aangeboden aan de primaire doelgroep
jongeren. Zo waren er activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, voor
jongens en voor meiden, voor scholen en voor individuen, op sportief en cultureel
vlak, voor gehandicapte kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs, in de
stad Utrecht en in de regio. Hiermee is getracht een zo breed mogelijk jeugdig
publiek aan te spreken. Dit is enerzijds terug te zien in het grote aantal (14
unieke sportieve en 10 unieke culturele/ educatieve) side events en anderzijds in
de grote verscheidenheid aan events dat georganiseerd is (zie onderstaand
overzicht).

Overzicht Voetbal site-events
§ Basisscholentoernooi (Bouwfonds Fortis basisicholen voetbal toernooi)
§ Wij.k toernooi (Rabobank Wij.k voetbal toernooi)
§ Voetbaltoernooi VO (BMC voetbaltoernooi VO)
§ Pannatoernooi
§ Soccer-dome
§ Voetbaltoernooi Bijzonder Onderwijs (S.O. Voetbaltoernooi)
§ Voetbal idols
§ KNVB Goal Masters
§ KNVB districtjeugdvoetbaldag + Nationale straatvoetbaldag
§ International Friendstoernooi
§ Klein WK Voetbal
§ Beach voetbal marathon
§ Lombok voetbalt
§ KNVB Meisjes/ vrouwenvoetbal

Overzicht Culturele- en educatieve site-events
§ Fotowedstrijd ‘Shoot it’
§ Verhalenwedstrijd / Voorlees- en signeersessies
§ Lespakket
§ Culturele zondag ‘Jongeren’
§ Postercampagne
§ Voetbalmusical ‘Feet’
§ Dansvoorstelling ‘Spitzen en Spitsen’
§ The Final Penalty
§ Battle of Utrecht
§ Debat ‘Ouderbetrokkenheid bij de sport’
§ Sportjongerendebat ‘How do Uplay sports’

Dit brede scala aan activiteiten komt ook tot uitdrukking in de verscheidenheid
aan organisaties dat een rol heeft gespeeld in de uitvoering, variërend van
scholen (basis, voortgezet en speciaal onderwijs), tot culturele instellingen (UCK,
bibliotheken) welzijnsorganisaties, buurthuizen en sportinstellingen (SNM en
sportverenigingen).
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Toename interesse sport en bewegen
Om met de UPLAY activiteiten de interesse in sport en bewegen te laten
toenemen moet in ieder geval aan twee factoren voldaan zijn. Om te beginnen
moeten jongeren in contact zijn geweest met een of meerdere UPLAY activiteiten.
Dit is besproken in de vorige paragraaf. Ten tweede is het van belang dat de
bezoekers/deelnemers de activiteit positief waarderen. Dat de doelgroep de Uplay
activiteiten positief waarderen komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat
96,5% van de ondervraagde jongeren aangeeft vaker dit soort activiteiten
georganiseerd willen zien in Utrecht.41 Volgens 59% van de jongeren zetten de
UPLAY-activiteiten aan tot (meer) sporten in de toekomst. Volwassen schatten dit
nog hoger in: 87%. 42

UPLAY zet aan tot
sporten

Jongeren Volwassenen

Ja 59,2 % 86,7 %
Nee 40,8 % 13,3 %
Bron: Scompany

De sportieve side events hebben daarmee op zijn minst een tijdelijk impuls
gegeven op het gebied van sport en bewegen. Onduidelijk is echter in hoeverre
dit effect zal beklijven. De onduidelijkheid over het effect van de UPLAY
activiteiten op het vlak van sportstimulering geldt eveneens voor de culturele en
educatieve side-events. Daar komt bij dat de link tussen de culturele/educatieve
events en sport volgens betrokken partijen moeilijk te leggen is.

De stimulerende werking van de events zal naar alle waarschijnlijkheid beklijven
door er zich herhalende evenementen van te maken. Dit kan ertoe leiden dat
jongeren een volgende keer weer mee willen doen en beter voor de dag willen
komen. In een aantal gevallen is hiertoe reeds een aanzet gemaakt bijvoorbeeld
bij het Wijktoernooi, Voetbalidols en het basisscholentoernooi voor de groepen 5
en 6. Daarmee is dan het zaad voor sportstimulering gezaaid.

Toeleiding naar verenigingen
Gemeente en Provincie zouden graag zien dat de UPLAY activiteiten ertoe zouden
bijdragen dat meer jongeren toegeleid worden naar sportverenigingen.
Geconstateerd kan worden dat bij de side-events echter geen expliciete
doelstelling is geweest en dit doel derhalve ook niet in de uitvoering is
meegenomen. Een kwart van de ondervraagde jongeren die zegt meer te gaan
sporten heeft de intentie dit te gaan doen bij een sportverenging.43

Om jongeren te kunnen toeleiden naar sportverenigingen zijn sportverenigingen
onvoldoende betrokken bij de opzet en uitvoering van de UPLAY activiteiten.
Bovendien rijst bij diverse respondenten de vraag in hoeverre sportverenigingen
voldoende toegerust zijn om deze nieuwe leden op te nemen.

41 Enquête USBO, 2005
42 Scompany enquete, 2005
43 Enquête USBO, 2005
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4. SAMENWERKING

Het stimuleren en verbeteren van samenwerking is voor de gemeente en
provincie, naast stads- en regiopromotie en sportstimulering, een derde
doelstelling tijdens het WK onder 20 en UPLAY. Het effect dat beiden wensen te
bereiken wordt in de Programmaopzet omschreven als “(ver)nieuw(d)e
structurele samenwerkingsrelaties”. In het kader van het WK onder 20 en UPLAY,
zo stellen gemeente en provincie, worden diverse samenwerkingsrelaties met
partners aangegaan. Een beoogd effect is het beklijven van deze
samenwerkingsrelaties.

Nadrukkelijk wordt in de Programmaopzet de samenwerking tussen provincie en
regiogemeenten genoemd waar het gaat om breedtesport. Tevens wenst de
gemeente Utrecht de samenwerking in de eigen organisatie een impuls geven,
met name rondom het onderwerp ‘organisatie van evenementen’.

In dit hoofdstuk wordt de samenwerking tussen verschillende partijen44 tijdens
het toernooi kort beschreven en wordt ingegaan op de mogelijkheden tot het
beklijven van deze samenwerking. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de relatie
tussen provincie en regiogemeente, samenwerking tussen partners op het gebied
van openbare orde en veiligheid, samenwerking tussen organisaties rondom de
sportieve evenementen en culturele evenementen van UPLAY, de samenwerking
tussen provincie en gemeente Utrecht en de samenwerking binnen de gemeente
Utrecht. De samenwerking met het bedrijfsleven is reeds behandeld in het
hoofdstuk over ‘Stads- en regiopromotie”.

4.1 Extern

Regiogemeenten
De UPLAY-activiteiten hebben zich niet beperkt tot de grenzen van de gemeente
Utrecht. Aan het toernooi voor voortgezet onderwijs deden scholen mee uit
Woerden, Maarssen, Doorn, Amersfoort, Utrecht, Bilthoven, Nieuwegein,
Bunschoten, IJsselstein, Zeist en Veenendaal. Scholen uit Amersfoort, Maarssen,
Harmelen, Rhenen en IJsselstein namen deel aan het basisscholentoernooi. Ook
het Wij.ktoernooi kende een grote spreiding, met activiteiten in Wijk bij
Duurstede, Maarssen, De Bilt, Woerden, Rhenen, Amersfoort, Zeist en Woerden.
De dansvoorstelling ‘Spitsen en spitzen’ werd niet alleen in Utrecht, maar ook in
Nieuwegein uitgevoerd.

De regiogemeenten in de provincie Utrecht hebben op deze wijze (extra)
aandacht kunnen besteden aan sportstimulering en kennis gemaakt met het
provinciaal sportbeleid. De activiteiten hebben geleid tot meer bekendheid met de
(hernieuwde) betrokkenheid van de provincie bij sportstimulering. Dergelijke
activiteiten zijn een (tijdelijke) impuls voor het lokale sportbeleid, aldus
betrokkenen, ook al heeft er geen inhoudelijke uitwisseling plaatsgevonden
tussen gemeenten en provincie.

Niet alle regiogemeenten waren zelf bij de uitvoering betrokken. Veelal verlopen
de contacten tussen gemeenten en provincie via Sportservice Midden-Nederland
(SMN), of andere uitvoerders. En hoewel het voor regiogemeenten en provincie
geen expliciet doel was de relatie met SMN te verbeteren heeft deze organisatie
zichzelf door de uitvoering van de activiteiten op de kaart kunnen zetten. In het

44 Deze keuzes zijn gemaakt in overleg met de stuurgroep en na interviews met de
betrokken bestuurders. Voor inzicht in samenstelling stuurgroep en interview
respondenten zie bijlage I.
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algemeen mag verondersteld worden dat dit een positieve invloed zal hebben op
toekomstige samenwerking tussen de regiogemeenten en SMN.

Openbare Orde en Veiligheid, Bereikbaarheid
Rondom openbare orde, veiligheid en bereikbaarheid is gewerkt in een
projectteam, onder leiding van de afdeling Openbare orde en veiligheid van de
gemeente Utrecht. In het projectteam waren vertegenwoordigd de brandweer, de
politie, FC Utrecht, de city coördinator (tevens projectmanager van UPLAY),
stichting NeXXt, en de gemeentelijke afdelingen Openbare orde en veiligheid,
Bereikbaarheid, Vergunningen, en GHOR.

De samenwerking tussen de betrokken partijen, met uitzondering van stichting
NeXXt, verliep over het algemeen naar ieders tevredenheid. Een voordeel bij de
samenwerking was dat de meeste partijen elkaar al kenden van de organisatie
rondom wedstrijden van FC Utrecht. Hierdoor wisten de meesten wat ze van
elkaar konden verwachten en hoe zij elkaar konden benaderen.

De betrokkenen concluderen dat het organiseren van de Openbare orde,
veiligheid en bereikbaarheid veel tijd en energie heeft gekost, maar dat alle
partijen bereid waren extra te investeren vanwege de grote betrokkenheid bij het
evenement. Dit bleek onder andere uit de bereidheid om na iedere wedstrijddag
tot laat in de avond met elkaar te evalueren en nieuwe richtlijnen op te stellen
voor de volgende wedstrijddag. Enkele negatieve ervaringen zijn opgedaan met
externe partners. Echter, dit betreft partners die specifiek waren voor dit
evenement en waarmee geen structurele samenwerkingsrelatie bestaat.

De intensieve samenwerking tijdens het WK heeft de betrokken partijen uit de
stad dichter bij elkaar gebracht en heeft inzicht gegeven in verbeterpunten voor
toekomstige samenwerking. Dit heeft in elk geval een positieve weerslag op de
huidige samenwerking rondom wedstrijden van FC Utrecht.

UPLAY activiteiten
Het grootste deel van de UPLAY-activiteiten bestond uit sportieve evenementen.
Daarnaast zijn verschillende culturele en educatieve side-events georganiseerd.
Bij de uitvoering van deze activiteiten was een groot aantal professionele en
vrijwilligersorganisaties betrokken. Er is tijdelijke samenwerking ontstaan tussen
de gemeente Utrecht (afdeling Sport & Recreatie) en, onder andere, SMN,
wijkwelzijnsorganisaties (Doenja, Cumulus, Portes), Stichting Image Support,
KNVB, VSU, voetbalverenigingen, scholen, Stichting De NEES, Johan Cruyff
Foundation, Stade, COS en de Hogeschool van Utrecht.

De meeste organisatoren geven aan dat het werken aan een gezamenlijke
UPLAY-activiteit een stimulans is geweest voor de samenwerking. Sommige
activiteiten waren op zichzelf staand en eenmalig, andere activiteiten hebben
daadwerkelijk voor een verbeterde relatie tussen partijen gezorgd en hebben
geleid tot de intentie om in de nabije toekomst meer samen te werken. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de toegenomen betrokkenheid van de KNVB bij
schoolvoetbal en bij voetbal voor kinderen met een beperking. Wellicht leidt dit
tot structurele betrokkenheid van de KNVB bij de organisatie van dergelijke
activiteiten in de toekomst. Een ander voorbeeld van beklijving is de mogelijke
uitbreiding van samenwerking tussen Stichting Image Support en de Culturele
zondagen. Tevens is er meer structurele samenwerking ontstaan tussen Stade,
COS en SMN naar aanleiding van het ontwikkelen van lesmateriaal voor scholen.
Tegelijkertijd stellen diverse partijen dat samenwerkingsmogelijkheden niet
optimaal benut zijn, zoals bijvoorbeeld tussen de gemeente bibliotheek en de
Provinciale Bibliotheken Centrale Utrecht (PCBU).
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Het schoolvoetbal heeft, zo mag worden geconcludeerd, bij de meeste
basisscholen tot een positieve prikkel geleid. De hoge deelname en waardering
door kinderen uit groep 5 en 6 heeft er toe geleid dat de scholen en de KNVB
overwegen ook voor groep 7 en 8 toernooien te gaan organiseren, ondanks
slechte ervaringen met deze doelgroep in het verleden.

De betrokkenheid van sportverenigingen was relatief gering bij de uitvoering van
de UPLAY-activiteiten. Veelal bleef de inzet van verenigingen beperkt tot het ter
beschikking stellen van de kantine. Het programma was niet expliciet gericht op
het veranderen of aanpassen van het aanbod binnen sportverenigingen.
Structurele veranderingen binnen verenigingen, zoals het aanbieden van
meisjesvoetbal of voetbal voor kinderen met een beperking, zijn door UPLAY niet
bewerkstelligd. Of de UPLAY-activiteiten hebben bijgedragen aan een betere
relatie tussen scholen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen is twijfelachtig.
In enkele gevallen is samengewerkt tussen deze organisaties, in veel gevallen
was de uitvoering in handen van een professionele instelling. Het is de vraag in
hoeverre de sportverenigingen zich betrokken hebben gevoeld bij het evenement.
Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve data ontstaat de indruk dat UPLAY
geen of nauwelijks meerwaarde heeft gehad voor de sportverenigingen.

4.2 Provincie en gemeente

Provincie Utrecht – gemeente Utrecht
Het gezamenlijk ondersteunen van het WK en het organiseren van UPLAY door de
provincie en gemeente wordt door alle betrokkenen omschreven als een positieve
ervaring. De onderlinge relaties worden omschreven als goed en inspirerend.

Op ambtelijk niveau is intensief samengewerkt aan een evenement dat bindend
werkte. De betrokkenen roemen de ‘drive’ in beide organisaties om het
evenement te laten slagen. Tegelijkertijd bleek gedurende het proces nog
geregeld de onervarenheid om met elkaar samen te werken. Zo stellen de
betrokkenen achteraf vast dat afspraken over aansprakelijkheid en betalingen
niet zakelijk waren geregeld en dat dit in de toekomst wel wenselijk is.

De betrokken bestuurders zijn tevreden over de samenwerking en zij hebben het
evenement beschouwd als een mogelijkheid elkaar beter te leren kennen. De rol
van de bestuurders tijdens het proces was, aldus de ambtelijke betrokkenen, op
afstand. Dat heeft er voor gezorgd dat niet altijd even slagvaardig kon worden
gehandeld op ambtelijk niveau, met name door het kernteam en de
projectmanager.

De samenwerking tussen provincie en gemeente bracht met zich mee dat interne
processen op elkaar dienden te worden afgestemd. Tijdens de voorfase leidde dit
tot enige spanning toen het college van B&W haar beslissing over toekennen van
financiering voor het WK uitstelde en de provincie intussen al had toegezegd om
het evenement te ondersteunen.

De meeste betrokkenen geven aan dat het gedeelde opdrachtgeverschap van
provincie en gemeente in de praktijk lastig uitvoerbaar is. Het gedeelde
opdrachtgeverschap maakt het moeilijker de centrale regie te voeren. Het vergt
in elk geval meer overleg en vastgesteld kan worden dat vooraf geen duidelijke
afspraken zijn gemaakt hoe, met name op bestuurlijk niveau, het overleg tussen
gemeente en provincie zou plaatsvinden. Tegelijkertijd hadden de gemeente en
provincie in enkele gevallen afwijkende doelen die niet even gemakkelijk
uitvoerbaar bleken. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van regio- en
stadspromotie.
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Voor de nabije toekomst hebben de provincie en gemeente, naar aanleiding van
de ervaringen met het WK en UPLAY, vooralsnog geen formele afspraken
gemaakt over samenwerking. Wel is duidelijk dat er diverse intenties zijn, en dat
het evenement past in de samenwerking rondom grootschalige evenementen en
het programma van de “Vrede van Utrecht”.

Kernteam
Het kernteam, dat belast was met de centrale programmering en aansturing van
de UPLAY-activiteiten, bestond uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke
afdelingen Sport & Recreatie en Economische Zaken, een externe communicatie-
adviseur en een vertegenwoordiger van de provincie Utrecht. Het team stond
onder leiding van het Projectmanagement bureau (PMB) van de gemeente
Utrecht.

De leden van het kernteam zijn tevreden over de onderlinge samenwerking. De
onderlinge relaties worden als ‘goed’ omschreven, waarbij vooral de persoonlijke
betrokkenheid en het enthousiasme onder de kernteamleden worden gezien als
de succesfactoren. Naarmate het traject vorderde, en het in enkele gevallen lang
duurde -in de ogen van de kernteamleden- alvorens vooruitgang geboekt kon
worden, nam het enthousiasme en de betrokkenheid wat af. Desondanks
overheerst het positieve gevoel.

Bij de uitvoering (zie ook volgend hoofdstuk) plaatsen de betrokkenen enige
kanttekeningen. Voor de interne samenwerking is van belang vast te stellen dat
diverse gemeentelijke afdelingen, die niet vertegenwoordigd waren in het
kernteam, zich onvoldoende gekend voelden in de uitvoering. Tegelijkertijd
ervoeren de kernteamleden niet altijd voldoende betrokkenheid bij deze
afdelingen. Veelal valt deze spanning terug te voeren op de afstemming tussen
de projectmatige aanpak vanuit het kernteam en de reguliere werkzaamheden
vanuit afdelingen. De belangen van het specifieke project kwamen niet altijd
overeen met de belangen van een afdeling.

Geconstateerd wordt dat de ervaring met de interne samenwerking rondom “750
Jaar Domkerk” een belangrijke basis vormde voor de samenwerking rondom het
WK en UPLAY. Tegelijkertijd bleek dat de betrokkenheid en inzet van
verschillende afdelingen niet dezelfde kon zijn. Met name de afdeling
Economische Zaken had minder capaciteit beschikbaar. Het is om deze reden niet
eenvoudig kennis rondom de organisatie van dergelijke grootschalige
evenementen vast te houden en te benutten bij nieuwe evenementen.
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5. Organisatieproces

De gemeente en provincie Utrecht streven met de organisatie van het WK onder
20 en UPLAY niet alleen beleidsdoelen na, maar wensen ook lessen te kunnen
trekken voor het organiseren van grootschalige evenementen in de toekomst45.
Om dergelijke leermomenten te kunnen onderscheiden is het van belang terug te
kijken op het organisatieproces.

In dit hoofdstuk worden cruciale momenten in het proces belicht die van invloed
zijn geweest op de uiteindelijke resultaten, zoals beschreven in de vorige
hoofdstukken. Uit leeroogpunt ligt de nadruk hierbij vooral op zaken die voor
verbetering vatbaar zijn, en niet zozeer op de vele onderdelen die reeds goed zijn
uitgevoerd.

Het organisatieproces wordt daarbij in drie fasen verdeeld: de voorfase (bieding,
contractering en opzetten van organisatie), de uitvoeringsfase (daadwerkelijk
voorbereiden en uitvoeren van concrete activiteiten) en de nazorgfase
(afhandeling en verbinding met bestaande en toekomstige evenementen/
activiteiten).

Binnen deze fasen wordt gekeken naar:
• de wijze waarop het beleid en de strategie ten aanzien van het WK en

UPLAY tot stand is gekomen
• de wijze waarop de activiteiten zijn georganiseerd (structuur,

communicatie en cultuur)
• de wijze waarop de evenementen zijn uitgevoerd (samenwerking,

besluitvorming).

5.1 Voorfase

Bieding
De bidfase is cruciaal geweest voor de organisatie van het WK onder 20 en
UPLAY, en daarmee het verloop van het evenement en het al dan niet behalen
van voorafgestelde beleidsdoelen. Gesteld kan worden dat de bieding zelf zeer
succesvol is verlopen. Het A-pakket van het WK is immers aan Utrecht
toegewezen, terwijl er concurrentie was van onder meer Rotterdam. Het
inhoudelijke aanbod van Utrecht (met onder meer het stadion, het WK dorp en de
side-events) was zeer aansprekend en ook de persoonlijke relaties en inzet
hebben een belangrijke rol gespeeld bij de gunning door FIFA, aldus direct
betrokkenen.

Een bidfase verloopt per definitie hectisch. Ook in dit geval bleek het door
tijdsdruk onmogelijk vooraf in alle rust met de betrokkenen de voors en tegens af
te wegen. In de zomervakantieperiode van 2003 wordt duidelijk dat Utrecht een
voorstel kan doen aan de KNVB om het WK onder 20 binnen te halen. Op 30
september 2003 moet duidelijk zijn of de gemeente en provincie Utrecht bereid
zijn het evenement financieel te ondersteunen. In die periode dient de ambtelijke
organisatie informatie te verzamelen over de haalbaarheid en dienen de
bestuurders hun fiat te geven. Provincie- en gemeentebestuur stemmen
uiteindelijk vlak voor de deadline toe, zonder dat er een intensief traject, inclusief
draagvlak-vorming, aan vooraf kan gaan.

45 Programmaopzet ‘Utrecht, ontmoetingsplaats van talent’ (2004: 6). Tevens bleek dit
expliciet uit de, voorafgaand aan deze evaluatiestudie uitgevoerde, interviews met de
betrokken bestuurders .
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De gemeente en provincie erkennen in het voortraject (te) weinig specifieke
kennis en capaciteit te hebben voor het opzetten van een dergelijk evenement.
Om een goede inschatting te kunnen maken bij de bieding en ondersteuning te
krijgen bij de uitvoering wordt aan drie adviesbureau’s gevraagd een voorstel te
doen voor de invulling van het bidbook. Alle drie de bureaus zijn optimistisch over
de financiële (lees: sponsoring) en stadspromotionele mogelijkheden van het WK.
Eén van deze bureaus krijgt de opdracht en adviseert over de side-events, zoals
Utrecht Village, en aankleding van de stad gedurende het evenement.

Daarnaast wint de gemeente ook informatie in bij de korpschef van de politie over
de (on)mogelijkheden rondom openbare orde en veiligheid. Ook dit advies leidt
tot optimisme bij de gemeente en de provincie. Op basis van deze informatie
besluiten de colleges van B&W en GS dat het evenement een aanvaardbaar risico
is, met grote mogelijkheden voor stads- en regiopromotie, voor sportstimulering
en voor het bevorderen van interne en externe samenwerking.

De gemeente en provincie zijn bij hun inschattingen vooral uitgegaan van de
adviezen van het ingehuurde extern bureau. Achteraf gezien zijn de inschattingen
rondom de sponsormogelijkheden te optimistisch geweest. De sponsorregels en –
mogelijkheden van de FIFA waren onvoldoende bekend, zodat de UPLAY-
organisatie later werd geconfronteerd met beperkte sponsorinkomsten.

Tevens kan achteraf worden vastgesteld dat over openbare orde en veiligheid
weinig informatie is ingewonnen. De interne gemeentelijke afdelingen rondom
openbare orde en veiligheid, bereikbaarheid en vergunningen zijn vooraf niet
geraadpleegd, waardoor er later in het traject diverse beperkingen bij de
uitvoering van de organisatie bleken te zijn. Tevens is niet geïnformeerd bij
Stichting NeXXt naar hun ervaringen en ideeën over openbare orde en veiligheid
in en rondom het stadion. Dit heeft later geleid tot onduidelijkheid over
(financiële) verantwoordelijkheden.

Het ingehuurde bureau voor de organisatie van Utrecht Village bleek minder
ervaring met bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen te hebben dan vooraf
was ingeschat. Achteraf kan worden vastgesteld dat het bureau is geselecteerd
op basis van kennis en ervaring in de sportwereld, maar dat wellicht onvoldoende
is afgewogen of de specifieke kenmerken van dit dynamische toernooi pasten bij
het bureauprofiel. In elk geval is niemand met specifieke deskundigheid op het
gebied van openbare orde en veiligheid of vergunningen bij de bureauselectie
aanwezig geweest.

Bovenstaande kritische bevindingen ten aanzien van het maken van inschattingen
en het inwinnen van informatie voorafgaand aan de bieding zijn vooral toe te
schrijven aan het korte tijdsbestek waarin de bieding moest worden opgezet.
Tevens waren sommige inschattingen moeilijk te maken, aangezien het hier een
uniek evenement betrof voor de gemeente en provincie. Zo was, achteraf, de
kleine media-hype die ontstond rond het WK een meevaller, die moeilijk te
voorspellen was en zeer positief uitwerkte op stads- en regiopromotie.
Tegelijkertijd heeft de organisatie wellicht kansen laten lopen om het evenement
in Utrecht nog aansprekender te maken. Dit had bijvoorbeeld gekund door in de
voorfase af te dwingen dat het Nederlands elftal in de voorronde minimaal één
wedstrijd in stadion De Galgenwaard zou spelen.

Vastgesteld kan worden dat de gemeente en provincie zich tijdens de
biedingsfase alleen gericht hebben op het overtuigen van FIFA en NeXXt en, op
basis van eigen inschattingen, een positief scenario in gedachten hadden. FIFA en
Stichting NeXXt zijn in deze fase niet beschouwd als samenwerkingspartners en
zijn als zodanig ook niet benaderd door de gemeente en provincie. Tot aan de
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gunning in maart 2004 is niet met FIFA en NeXXt besproken of onderhandeld
welke bijdrage zij zouden leveren aan het evenement.

Evenals in de voorfase bleek tijdens de uitvoeringsfase dat FIFA en NeXXt een
eigen benadering hadden en ervan uitgingen dat de provincie en gemeenten daar
in mee zouden gaan. Deze houding heeft samenwerking niet vergemakkelijkt.
Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat gemeente en provincie met deze
werkelijkheid te maken kregen en er mee moesten zien om te gaan. Cruciaal is
dat de gemeente/provincie en FIFA/NeXXt het toernooi niet hebben kunnen
benaderen als een gezamenlijke opgave. Na minder positieve ervaringen met
FIFA en NeXXt hebben de gemeente en de provincie tijdens het organisatieproces
hun eigen deel (UPLAY) afgebakend. Bij het WK hebben FIFA/NeXXt en
gemeente/provincie eerder tegenover dan naast elkaar gestaan. Dit heeft onder
andere geleid tot gebrekkige onderlinge communicatie. Deels is dit terug te
voeren op de opstelling van FIFA en NeXXt, deels op de interne en/of politieke
gerichtheid van de gemeente/provincie.

Vaststellen doelen en activiteiten
De gemeente en provincie hebben zichzelf ambitieuze doelen gesteld met het
faciliteren van het WK onder 20 en het organiseren van UPLAY. Daarbij hebben de
gemeente en provincie een aantal parallelle doelen, maar ook een aantal
afwijkende doelen. De uiteindelijke waaier aan doelen, zonder een duidelijk
onderscheid tussen hoofd- en subdoelen, heeft het lastig gemaakt voor de
organisatie zich te richten. Hierdoor zijn de UPLAY-activiteiten erg breed
ingestoken. Vastgesteld kan worden dat deze doelen gaandeweg de voorfase
scherper zijn geformuleerd, maar zij lieten nog altijd veel ruimte voor
interpretatie. Om deze reden is de opbrengst van het WK en UPLAY moeilijk te
kwantificeren.

De provincie en gemeente hebben vanuit de vooraf benoemde beleidsdoelen een
programmaopzet gemaakt. Daarin wordt de missie van het toernooi vertaald in
doelstellingen en bijbehorende activiteiten. Tevens zijn in de programmaopzet
een strategisch communicatieplan en de organisatiestructuur voor NeXXt 2005
Utrecht opgenomen. De programmaopzet is consistent en degelijk en, binnen de
kennis die op dat moment voor handen was, passend. De nadruk in de
programmaopzet ligt op de activiteiten die later onder de naam UPLAY zijn
opgezet. Deze onderdelen lagen binnen de invloedssfeer van de gemeente.
Tegelijkertijd wordt met deze nadruk gesuggereerd dat er een duidelijk verband
ligt tussen álle beleidsdoelen en de activiteiten van UPLAY. Achteraf kan worden
vastgesteld dat vooral de stads- en regiopromotie sterk afhankelijk is geweest
van het welslagen van het WK en veel minder van de UPLAY-activiteiten.

Het bestuur van provincie en gemeente heeft nauwelijks aandacht kunnen
besteden aan de afweging van doelen, vanwege de tijdsdruk in de voorfase. Er
lijkt bij het vaststellen van de doelen minder rekening gehouden te zijn met het
type evenement. Het WK onder 20 heeft een aantal kenmerken die bepalend zijn
geweest voor de mate waarin de vooraf gestelde doelen en verwachtingen ook
waargemaakt konden worden. Het betreft de volgende kenmerken:

• Het toernooi werd op verschillende locaties in Nederland gehouden,
waardoor niet alle (media)aandacht automatisch naar Utrecht ging.

• Het betreft een, relatief onbekend, jeugdtoernooi, waarvan
betrokkenen niet wisten wat ze ervan konden verwachten.

• FIFA, KNVB en NeXXt zijn partners met geheel eigen opvattingen over
en procedures om een dergelijk toernooi te organiseren.

Tijdens het organisatieproces bleken een aantal vooraf aangenomen zaken tegen
te vallen, zoals de inkomsten vanuit sponsoring, de kosten en beperkingen
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vanwege openbare orde en veiligheid, het organiseren van bereikbaarheid, en de
samenwerkingsmogelijkheden met FIFA en NeXXt. Vastgesteld kan worden dat
ondanks deze veranderingen de doelen (en verwachtingen) van de gemeente en
provincie, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, niet expliciet zijn bijgesteld.
De tijdsdruk en beperkte capaciteit in de UPLAY-organisatie heeft te weinig
mogelijkheden gegeven om tussentijds strategische vragen te (blijven) stellen en
daarop te sturen. Daarnaast maakte het ontbreken van een stuurgroep met
bestuurlijke vertegenwoordiging strategische bijstelling lastiger.

Sponsor-finding en relatiebeheer
Een belangrijk onderdeel voor het organiseren van het WK was de betrokkenheid
van sponsoren, vooral uit het Utrechtse bedrijfsleven. Vooraf waren de
inschattingen over deelname van sponsors zeer positief. De hoge verwachtingen
rondom sponsoring waren ingegeven door de ervaringen van de gemeente met
de organisatie van ‘750 Jaar Domkerk’ en de inschattingen van adviesbureaus.
Besloten is om de ‘sponsor-finding’ in eigen hand te houden.

In de voorfase organiseerden de provincie en de gemeente sponsorontbijten om
het Utrechtse bedrijfsleven te interesseren voor sponsoring. Ook werden relaties
van de gemeente, onder meer opgedaan tijdens ‘750 jaar Domkerk’, persoonlijk
benaderd. Tijdens de bijeenkomsten met potentiële sponsors zijn de hoge
verwachtingen van de provincie en gemeente vertaald in positieve vooruitzichten
voor toekomstige sponsors. De ervaringen met het WK Hockey in 1998 waren
voor de uiteindelijke sponsors een belangrijke reden om deel te nemen. Vooral
het vooruitzicht om met een netwerk van Utrechtse ondernemingen het WK te
ondersteunen, sprak de sponsoren aan.

Uiteindelijk bleken de verwachtingen om het bedrijfsleven in Utrecht te
mobiliseren niet haalbaar, ondanks de inzet van de gemeentelijke afdelingen
Economische Zaken en Sport & Recreatie, de UPLAY-organisatie en het
Stichtingsbestuur van UPLAY. Genoemde oorzaken zijn:

• beperkte beschikbare capaciteit vanuit de gemeente
• relatief late installatie van het stichtingsbestuur waardoor geen optimaal

gebruik gemaakt kon worden van hun netwerken
• de sponsormogelijkheden voor het Utrechtse bedrijfsleven bleken beperkt

door de regels van de FIFA in en rondom het stadion
• FIFA sponsors waren nauwelijks geïnteresseerd in het toernooi. Zij hadden

een ‘package deal’ afgesloten waarin het WK onder 20 gekoppeld werd aan
het WK in Duitsland in 2006.

• Utrechts bedrijfsleven was onvoldoende bekend met het evenement
• de activiteiten, met name de side-events, waren onvoldoende

aantrekkelijk voor sponsoring.

Terwijl de gemeente en Stichting UPLAY de ‘sponsor-finding’ in eigen hand
hielden werd voor het relatiebeheer een extern bureau ingehuurd. De reden
daarvoor was dat werd ingeschat dat relatiebeheer een vak apart is, waarvoor
binnen de gemeente en de provincie de specifieke kwaliteiten en capaciteit niet
beschikbaar waren.

Achteraf beschouwd kan worden gesteld dat een te strikte scheiding van sponsor-
finding en relatiebeheer risico’s met zich mee brengt. Dit kwam naar voren toen
duidelijk werd dat niet alle verwachtingen van de sponsors konden worden
waargemaakt en deze verwachtingen onvoldoende werden bijgesteld. De UPLAY-
organisatie had te weinig zicht op de wijze waarop het ingehuurde bureau de
sponsors inlichtte of met onvrede bij sponsors omging. Na afloop van het WK
heeft de UPLAY-organisatie alsnog veel tijd en energie in het relatiebeheer
moeten investeren om de relaties goed te houden.
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5.2 Uitvoering

Kernteam
De centrale aansturing van de UPLAY-activiteiten was in handen van het
kernteam, waarin vertegenwoordigers zaten van verschillende gemeentelijke en
provinciale afdelingen en enkele externe adviseurs. Het kernteam stond onder
leiding van een projectmanager van PMB. De UPLAY-organisatie kenmerkte zich
door een groot enthousiasme en grote betrokkenheid. Beide kenmerken kunnen
beschouwd worden als de grootste succesfactoren.

Wat tijdens de overgang van de voorfase naar de uitvoeringsfase duidelijk wordt
is dat aan de competenties van het kernteam en de projectmanager per fase
andere eisen gesteld worden. In de voorfase ligt de nadruk op kwaliteiten als
onderhandelingsvaardigheden, juridische kennis en relatiebeheer, gekoppeld aan
ervaring met partners als FIFA. Enerzijds moet in die periode het eigen voorstel
‘verkocht’ worden, anderzijds moet er een goede basis gelegd worden voor
toekomstige samenwerking. Tijdens de uitvoeringsfase is het vooral van belang
het proces goed te managen en tevens de centrale regie te kunnen voeren. Deze
verschillen in competenties per fase zijn, achteraf bezien, onvoldoende erkend,
waardoor vooral de projectmanager veel verschillende rollen moest vervullen.

Een tweede complicerende factor voor de projectmanager was dat zij naast haar
taak als aanstuurder van de UPLAY-organisatie ook de taak van city coördinator
had. In de praktijk betekende dit dat de projectmanager moest optreden als
vertegenwoordiger van UPLAY (gemeente en provincie) en tegelijkertijd een rol
kreeg als intermediair tussen UPLAY en andere partijen, zoals NeXXt en
gemeentelijke afdelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Deze
rollen waren een aantal malen, tijdens de uitvoeringsfase, conflicterend.

Tijdens de uitvoering is weinig tijd en ruimte georganiseerd om de centrale regie
en strategische keuzes expliciet te bespreken met de opdrachtgevers en
uitvoerders. Dit heeft in diverse gevallen geleid tot onduidelijkheid over taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierdoor werd het nemen van besluiten
uitgesteld en bleven zaken als promotie lang liggen. De algemeen gehoorde
klacht onder betrokkenen (ambtenaren, uitvoerders en sponsors) is dat de
centrale aansturing onduidelijk was en er niet altijd slagvaardig werd opgetreden.
Dit is terug te voeren op ten minste de volgende structuur-kenmerken:

• (te) krappe capaciteit in de aansturing voor een vrij complexe
netwerkorganisatie

• ontbreken van een centrale stuurgroep met bestuurlijke
vertegenwoordiging

Derden
Voor het uitvoeren van de diverse activiteiten is de UPLAY-organisatie
samenwerking aangegaan met diverse partners. Op een aantal cruciale
onderdelen, zoals relatiebeheer en het organiseren van het Utrecht Village, is
samenwerking aangegaan met een professioneel bureau. Geconstateerd kan
worden dat de projectorganisatie veel vertrouwen heeft gehad in deze uitvoerder
en dat dit onvoldoende beloond is met een goede tegenprestatie. Tussen UPLAY
en de uitvoerder zijn hierover diverse gesprekken gevoerd, maar zonder het
gewenste resultaat. Binnen UPLAY is gesproken over het stopzetten van de
samenwerking, maar het vertrouwen in de uitvoerder bleef bestaan en bovendien
leek het niet wenselijk vanwege de tijdsdruk om met een nieuwe partner in zee te
gaan. Achteraf kan worden vastgesteld dat de aansturing van een extern bureau
(nog) scherper had gemoeten. Om dit te kunnen doen dienen alternatieven
georganiseerd te worden die de onderhandelingsruimte met de externe partner
vergroten.
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Veel andere externe uitvoerders, zoals wijkwelzijnsorganisaties en culturele
organisaties, bleken niet op de hoogte zijn van de achterliggende gemeentelijke
en provinciale doelen van de activiteiten. Hierdoor hebben zij zich gericht op het
behalen van de eigen doelen en niet met het ‘matchen’ van de activiteit met de
achterliggende doelen van gemeente en provincie. Daardoor is het onzeker of
‘dieperliggende’ doelen, zoals toeleiding naar sportverenigingen en het beklijven
van samenwerking, gehaald zullen worden.

Beheersbaarheid en planning
De brede opzet van de UPlay-activiteiten bleek moeilijk beheersbaar voor de
projectorganisatie. Gedurende het proces bleken enkele UPlay-activiteiten niet
uitvoerbaar (het bedrijventoernooi, het vader-zoon toernooi, voetbalfilmfestival,
het internationaal congres). Ook bleek het plannen en op elkaar afstemmen van
verschillende activiteiten lastig. Hierdoor zijn vreemde situaties ontstaan, zoals
het houden van de Idols-finale onder schooltijd. Achteraf bezien is het UPLAY-
aanbod zeer breed geweest waardoor regie, beheersbaarheid en planning
complex werden.

De eerder beschreven onduidelijkheid over, en uiteindelijk minder beschikbare,
financiën en trage besluitvorming hebben er toe geleid dat de uitvoering van de
UPLAY-activiteiten relatief laat is gestart. Uiteindelijk was de resterende tijd
waarin de uitvoering moest plaatsvinden krap. Dit heeft ertoe geleid dat alle
aandacht uit diende te gaan naar de realisatie van de afgesproken activiteiten en
dat er geen extra inspanningen mogelijk waren die het bereik konden
optimaliseren en de duurzaamheid van de activiteiten kon garanderen. Dit laatste
is bijvoorbeeld zichtbaar bij het toeleiden van jongeren naar sportverenigingen.

5.3 Nazorg

UPLAY is door betrokkenen benaderd als een project met een einddatum kort na
afloop van het toernooi. Echter, voor het bereiken van een optimaler rendement
zijn opvolgactiviteiten nodig. Bijvoorbeeld bij de toeleiding van jongeren naar
verenigingen of het verbeteren van de relaties met maatschappelijke partners en
sponsors. Attitudeverandering onder kinderen en relatiebeheer zijn doelen die
niet een projectmatige, maar een programmatische benadering vragen. De vraag
is nu hoe huidige en toekomstige activiteiten van gemeente en provincie
aansluiten bij en voortbouwen op de effecten die door het WK en de UPLAY-
activiteiten zijn bereikt.

Het project UPLAY is nu redelijk kort na de laatste activiteiten afgerond. Hierdoor
is er niet of nauwelijks formeel tijd om ‘na-ijl-effecten’, zoals afhandeling van
vragen en klachten, ruimte te geven. Met name voor relatiebeheer met de
sponsoren, vrijwilligers en andere partners, is een zorgvuldige afhandeling van
groot belang. In dat kader wordt de evaluatiestudie door betrokkenen als zeer
positief gezien en als bewijs dat gemeente en provincie serieus met hen omgaan
en kritisch durven zijn ten aanzien van hun eigen rol. Naast deze evaluatie geven
enkele betrokkenen aan behoefte te hebben aan een meer persoonlijke afronding
door de gemeente of provincie zelf.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken vertaald
in conclusies en aanbevelingen. Paragraaf 6.1 concludeert in hoeverre de vooraf
gestelde beleidsdoelen van provincie en gemeente zijn behaald met het WK onder
20 en UPLAY. De aanbevelingen in de afsluitende paragraaf zijn gebaseerd op de
analyse van het organisatieproces. Deze paragraaf bevat leerpunten voor het
organiseren van toekomstige grootschalige evenementen door de provincie en
gemeente Utrecht.

6.1 Conclusies

Deze paragraaf beschrijft de mate waarin de vooraf gestelde beleidsdoelen van
provincie en gemeente zijn behaald. Achtereenvolgens zijn dat: stads- en
regiopromotie, sportstimulering en samenwerking.

6.1.1 Stads- en regiopromotie

Het effect van het WK onder 20, Utrecht Village en de UPLAY-activiteiten op
stads- en regiopromotie wordt vooral bepaald door het beeld en de waardering
van het WK zelf. De (media)aandacht en de persoonlijke ervaringen bij het
bezoeken van de wedstrijden zijn daarbij doorslaggevend. De invloed van de
UPLAY-activititeiten in het algemeen, en het Utrecht Village in het bijzonder, op
stads- en regiopromotie is een stuk minder groot.

WK onder 20
De algemene perceptie is dat het WK onder 20 een zeer aansprekend evenement
is geweest, dat over het algemeen hoog gewaardeerd is door de verschillende
betrokkenen, en past bij de stad Utrecht. Vanaf de wedstrijden van Marokko en
bij de halve finale en finale werden hoge bezoekersaantallen en een hoog
mediabereik gehaald. De media-aandacht voor het toernooi als geheel heeft een
positief effect gehad op de bekendheid van het toernooi in Utrecht en, zo mag
verondersteld worden, op de bekendheid van Utrecht in Nederland. Dit betreft
vooral de promotie van de stad Utrecht en in mindere mate van de regio Utrecht.

Geconcludeerd kan worden dat het WK aansloot bij de interesse van een groot
deel van de bewoners in de stad en regio. Dit betrof vooral volwassenen mannen
en in mindere mate jongeren en vrouwen. Het WK heeft, door het enthousiasme
in de samenwerking, over het algemeen gezorgd voor meer binding met
maatschappelijke partners in de stad en regio. Voor het versterken van
netwerken met het bedrijfsleven bleek het evenement minder geschikt.

De belangrijkste positieve factoren voor stads- en regiopromotie zijn:
• Het evenement zelf: voetbal, internationaal
• Media-aandacht
• Professionele organisatie, met veel betrokkenheid bij de uitvoerders
• Attractiviteit van de wedstrijden en sfeer in stadion
• Voorkomen van problemen rondom openbare orde en veiligheid

De belangrijkste negatieve factoren voor stads- en regiopromotie zijn:
• Bereikbaarheid van en parkeergelegenheid rondom stadion
• Ontbreken van (Utrechtse) bedrijfsleven
• Deelnemende landen (geen Nederlands Elftal in Utrecht)

Utrecht Village
Het Utrecht Village heeft een geringe bijdrage geleverd aan stads- en
regiopromotie. Tijdens wedstrijddagen heeft het Utrecht Village een positieve
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bijdrage geleverd aan de relatie tussen de gemeente en provincie en hun gasten.
Voor de overige bezoekers had het evenement veel minder waarde. De activiteit
trok veel minder bezoekers dan verwacht en kenmerkte zich, vooral op niet-
wedstrijddagen, door een matige uitstraling.

Achteraf kan gesteld worden dat het Utrecht Village onvoldoende aansloot bij de
kenmerken van het WK (meerdaags evenement met een beperkt aantal
wedstrijddagen) en bij de diverse doelgroepen, zoals jongeren en sponsors. Ook
de uitvoering, programmering, bereikbaarheid en promotie spraken onvoldoende
tot de verbeelding van de potentiële bezoekers.

UPLAY activiteiten
UPLAY heeft vooral burgers, en daarbinnen vooral jongeren, uit de stad en regio
Utrecht bereikt. De UPLAY-activiteiten zijn door de deelnemers hoog
gewaardeerd. De combinatie van WK met Uplay-activiteiten blijkt vooraf een
stimulans te zijn geweest voor maatschappelijke partners, van
vrijwilligersorganisaties tot aan sponsors, om zich aan het evenement te binden.
De verbreding van een topsportevenement naar laagdrempelige activiteiten in de
stad wordt hoog gewaardeerd.

Tegelijkertijd wordt door weinig deelnemers de link tussen UPLAY, het WK en de
gemeente en provincie Utrecht gelegd. De bekendheid van UPLAY was laag. Voor
een groot deel van het bedrijfsleven bleek UPLAY onvoldoende aantrekkelijk om
tot sponsoring over te gaan.

Het algemene beeld is dat UPLAY sympathie heeft opgeleverd bij burgers en
(maatschappelijke) partners en op die wijze heeft bijgedragen aan stads- en
regiopromotie. Wellicht had de waarde van UPLAY voor stads- en regiopromotie
groter kunnen zijn indien er meer geld en aandacht was besteed aan: promotie,
verbinding tussen de verschillende activiteiten en het WK en aan professionelere
uitstraling naar het bedrijfsleven. Bij deze conclusie is het van belang te
realiseren dat UPLAY in eerste instantie meer op de doelstelling ‘sportstimulering’
dan op de doelstelling ‘stads- en regiopromotie’ was gericht.

Samengevat:

Stads- en
regiopromotie

Doelgroep WK Utrecht
Village

UPLAY

Bereik Algemeen
Jongeren

+
-

-
-

nvt
+

Bekendheid Algemeen
Jongeren

+
+

-
-

-
+/-

Waardering opzet Deelnemers/toeschouwers
Intern (provincie en gemeente)
Sponsors

+
+
+

+
+
+/-

+
+
+

Waardering uitvoering Deelnemers/toeschouwers
Intern (provincie en gemeente)
Sponsors

+
+
+/-

+
-
-

+
+/-
-

Binding partners Maatschappelijke partners
Sponsors

+
+/-

+
-

+
+/-

6.1.2 Sportstimulering

Het sectorale beleidsdoel van gemeente en provincie op het vlak van
sportstimulering “De Utrechtse jeugd actief betrekken bij een breed scala aan
activiteiten op sportief, cultureel en educatief vlak.” is vooral tot zijn recht
gekomen in de UPLAY activiteiten. Het WK onder 20 en Utrecht Village lijken een
veel beperktere bijdrage aan sportstimulering geleverd te hebben.
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De vooraf tot doel gestelde participatie van 3000 deelnemers aan UPLAY events is
ruimschoots gehaald. Qua bereik zijn van de UPLAY activiteiten alleen cijfers
bekend rondom de culturele en educatieve events. Wanneer aan de hand van
deze cijfers conclusies getrokken mogen worden voor het bereik van de sportieve
side events dan is ook deze doelstelling gehaald. Bij de UPLAY activiteiten is
verder in kwalitatief opzicht sprake geweest van een brede inzet van
verschillende activiteiten waardoor veel verschillende subgroepen binnen de
doelgroep jongeren bediend zijn. Voor het WK geldt dat met name de secundaire
doelgroep bereikt is. Utrecht Village heeft een laag bereik van de zowel de
primaire en als de secundaire doelgroep gekend.

De deeldoelstellingen interesse in sport en bewegen en toeleiden naar
verenigingen zijn voor het WK en Utrecht Village niet en voor de UPLAY side
events slechts gedeeltelijk geëxpliciteerd en mede daardoor ook maar gedeeltelijk
bereikt. Ten aanzien van het interesseren in sport en bewegen is het lastig voor
de langere termijn uitspraken te doen. Wel kan gesteld worden dat met de
activiteiten sport en bewegen op zijn minst tijdelijk extra onder de aandacht van
de doelgroep zijn gebracht en dat zowel het WK, als Utrecht Village als UPLAY een
goede bijdrage hebben geleverd aan het enthousiasmeren van de doelgroep voor
sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Verder denkt driekwart van de
ondervraagde volwassen dat jongeren door dit soort evenementen gestimuleerd
wordt om meer te gaan sporten. Aan het laten beklijven van deze tijdelijke
toegenomen aandacht voor sport en bewegen is echter niet actief gewerkt. Dit
geldt eveneens voor het toeleiden van jongeren naar sportverenigingen. Wel
hebben verschillende uitvoerders de intentie om activiteiten een structureel
karakter te geven en kan gesteld worden dat vooral met de UPLAY activiteiten
een goede start is gemaakt voor verdere sportstimulering.

Samengevat:

(Sub)doel WK onder 20 Utrecht Village UPLAY
Participatie
Bereik

Nvt
+/-

-
-

+
+

Sport en bewegen +/- +/- +
Toeleiding verenigingen Nvt Nvt -

6.1.3 Samenwerking

De organisatie van het WK en UPLAY heeft vele partijen tijdelijk bij elkaar
gebracht. Het evenement zelf blijkt een bindende factor te zijn en een stimulans
om samen te werken. Gemeenten, professionele uitvoerders, scholen,
sportorganisaties, organisaties op het gebied van openbare orde en veiligheid, en
de opdrachtgevers zelf, hebben met veel enthousiasme, en met elkaar, gewerkt
aan het organiseren van de verschillende activiteiten.

In de uitvoering zijn zowel positieve als negatieve ervaringen opgedaan, maar het
overheersende beeld over de samenwerking is positief. De samenwerking heeft
geleid tot nieuwe contacten en in enkele gevallen tot structurele samenwerking.
Omliggende gemeenten hebben (hernieuwd) kennisgemaakt met het
(sport)beleid van de provincie Utrecht. Binnen de gemeente en provincie heeft
het evenement stimulerend gewerkt voor afstemming tussen sectoren en heeft er
kruisbestuiving plaatsgevonden tussen sectorale en intersectorale
programmering. Ook de samenwerking tussen provincie en gemeente is als
stimulerend ervaren. Opvallend is dat er relatief weinig vrijwilligersorganisaties,
zoals sportverenigingen, en bewonersinitiatieven betrokken zijn geweest bij de
uitvoering.
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Verondersteld kan worden dat de overwegend positieve ervaringen een basis
zullen vormen voor toekomstige samenwerking tussen betrokken partijen.
Uiteraard is deze basis geen garantie dat deze samenwerking ook daadwerkelijk
van de grond komt. Er zijn niet of nauwelijks formele afspraken gemaakt tussen
partijen over toekomstige samenwerking. Vastgesteld kan worden dat het
beklijven van de ontstane relaties geen expliciet aandachtspunt is geweest bij de
programmering.

Samengevat:

Samenwerking Uitvoering Borging
Provincie / regio-gemeenten + +/-
Professionele maatschappelijke partners + +/-
Vrijwilligers organisaties - -
Provincie / gemeente Utrecht + +/-
Gemeente intern + +/-

6.2 Aanbevelingen

De analyse van het organisatieproces in hoofdstuk 5 levert diverse leerpunten op.
Allereerstl dient te worden vastgesteld dat het bieden op en het uitvoeren van
een grootschalig evenement door een overheidsinstantie zich per definitie
afspeelt in een dynamische omgeving, met veel onzekere factoren. Over de
opbrengst, de (kwaliteit van) samenwerkingspartners en het politieke
krachtenveld zal vooraf nooit volledige zekerheid kunnen bestaan. En omdat de
context van een toekomstig grootschalig evenement hoogstwaarschijnlijk anders
zal zijn dan de context van het WK onder 20 en UPLAY maakt dit iedere specifieke
aanbeveling precair.

Toch zijn een aantal algemene leerpunten te onderscheiden. De aanbevelingen
richten zich op twee onderdelen. Allereerst worden een aantal cruciale stappen en
taken onderscheiden in het organisatieproces. Vanuit deze stappen wordt een
sturingsmodel aanbevolen. Ten tweede worden concrete aanbevelingen gedaan
over de invulling van de verschillende stappen in het proces. Hiermee kunnen
verbeteringen worden aangebracht binnen de organisatie van de gemeente
provincie.

Sturingsmodel
Het aandragen van een blauwdruk voor het organiseren van dergelijke
evenementen is vanwege de weerbarstige werkelijk niet zinvol. Wel is het
mogelijk om verschillende stappen in het proces te onderscheiden en enkele
toetsingsmomenten in te bouwen die het risico op mislukking verkleinen. In het
algemeen zijn de volgende onderdelen in het proces te onderscheiden:
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Uitleg bij voorgaand schema:

Gemeente en provincie dienen hun doelstellingen met het evenement reëel vast te stellen
op basis van:

• het eigen beleid (sectoraal en intersectoraal beleid, waaronder
evenementenbeleid/ stads- regiopromotie)

• de politieke betrokkenheid
• de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie (ervaring, kennis, capaciteit,

structuur, cultuur)
• financiële mogelijkheden

En deze te koppelen aan de aard van het evenement:
• centrale activiteit: statisch of dynamisch (zowel in tijd als locatie); te bereiken

doelgroepen e.d.
• exclusiviteit: specifiek voor Utrecht of breder
• samenwerkingspartners: mate van invloed en samenwerkingsmogelijkheden
• te verwachten media-aandacht en aantrekkingskracht op sponsoren

Deze analyse dient op te leveren op welke punten de gemeente en provincie directe
invloed hebben en op welke niet of minder. Op basis van deze analyse stellen de gemeente
en provincie hun uiteindelijke doelen vast voor het evenement.

Vanuit deze doelen stellen de gemeente en provincie vast:
• welke rol zij innemen (facilitator, of (mede) organisator)
• welke relatie zij aangegaan met de (mede)organisatoren
• op welke wijze zij eventuele side-events inrichten en op welke wijze deze worden

gekoppeld aan het hoofdevenement
• wat de inhoud dient te zijn van de (deel)projecten.

Daarmee wordt tevens duidelijk wat de eisen zijn aan de (project)organisatie. Vanuit deze
eisen kan een profiel opgesteld worden voor de projectstructuur en de betrokken

Doelstellingen
- sectoraal
- intersectoraal

Inhoud & Uitvoering

Organisatie
- structuur
- communicatie
- competenties

Interne analyse
- sectoraal en

intersectoraal beleid
- politieke betrokkenheid
- organisatie
- financiën

Externe analyse
- aard van centrale activiteit
- exclusiviteit
- samenwerkingspartners
- media/ sponsoren

Leerpunten
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functionarissen. Afgewogen dient te worden of de benodigde kennis en ervaring aanwezig
en beschikbaar is binnen de gemeente of provincie, dan wel van buitenaf ingehuurd dient
te worden. Na de uitvoering worden de leerpunten vastgesteld en gebruikt bij het opzetten
van een toekomstig grootschalig evenement.

Bovenstaande stappen kunnen dienen als ‘checklist’ gedurende het
organisatieproces. In de praktijk zal blijken dat stappen veelal door elkaar lopen
en elkaar in tijd niet ‘logisch’ opvolgen. Het is van belang geregeld afstand te
kunnen nemen van de dagelijkse organisatie-sores en vanuit een centrale regie-
rol de verschillende stappen en vooral de onderlinge relatie tussen de stappen (de
pijlen in het schema) op elkaar af te stemmen en daar waar nodig bij te stellen.
Om dat te realiseren wordt het volgende aanbevolen:

• Vanaf de start van het proces, dat wil zeggen het moment dat besloten
wordt mee te doen aan een bieding, is van belang dat voldoende interne
capaciteit vrijgemaakt kan worden. Het is aan te bevelen direct een
aparte projectleider aan te stellen voor de bidfase. Deze projectleider
dient sterke vaardigheden te hebben op het gebied van relatiebeheer en
onderhandelen. De projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de interne en externe analyse in de voorfase en de advisering aan het
bestuur. Na afronding van de voorfase dient overwogen te worden of deze
projectleider de geschikte competenties heeft voor de uitvoeringsfase.

• Het is van belang dat in de beginfase naast de initiatiefnemende sector
ook andere sectoren betrokken worden in een ambtelijke stuurgroep,
zodat zaken rondom stadspromotie, communicatie, openbare orde,
veiligheid en bereikbaarheid meegewogen worden tijdens de interne en
externe analyses.

• Het is van belang om vanaf het begin de politieke betrokkenheid en het
politieke draagvlak goed in te schatten. Deels kan dit georganiseerd
worden door het instellen van een stuurgroep met bestuurlijke
verantwoordelijken op het gebied van stadspromotie, openbare orde en
veiligheid en de sectorale portefeuillehouder.

Onderstaand vereenvoudigd sturingsmodel kan dienen als leidraad voor het
proces.

Actor Taak
Sector Eerste informatie inwinnen over evenement

Eerste afweging over meerwaarde van evenement voor sectorale en
intersectorale doelen (adhv beleidskaders)
Afstemmen met evenementenkalender

Sector Informeren bestuurder(s)
Sector Opzetten ambtelijke stuurgroep, met vertegenwoordigers vanuit:

• Stadspromotie/ EZ/ communicatie
• OO&V, bereikbaarheid, GHOR
• Eventuele overige betrokken sectoren

Ambt. stuurgroep Uitvoeren interne en externe analyse (eventueel met behulp van
externen)

Ambt. stuurgroep
+ bestuur

Vaststellen van de hoofd- en subdoelen van het evenement

Bestuur Accorderen van voorstel
Instellen van bestuurlijke stuurgroep

Ambt. stuurgroep Opzetten en indienen van bidbook (eventueel met behulp van
externen)

Ambt. stuurgroep Instellen van projectteam(s)
Projectteam Operationalisatie van doelen naar activiteiten in projectplan
Ambt. stuurgroep
+ bestuurlijke
stuurgroep

Accorderen van projectplan
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Projectteam Uitvoering
Ambt. stuurgroep
+ projectteam

Tussentijdse evaluatie(s)

Ambt. stuurgroep Eindevaluatie en borging van leerpunten
Bestuurlijke
stuurgroep

Bestuurlijke afronding

Specifieke leerpunten
De ervaring met het WK onder 20 en UPLAY levert specifieke aandachtspunten
voor de gemeente en provincie tijdens het organisatieproces van een groot
evenement. Deze punten passen bij de verschillende stappen in het
organisatieproces.

Interne analyse
• Vroegtijdig inzicht krijgen in de beschikbare capaciteit en kwaliteit van de

betrokken sectoren.
• Gebruik maken van de informatie en leerpunten van eerdere grootschalige

evenementen binnen en buiten de eigen organisatie.
• Vroegtijdig inzicht in de interne procedures van gemeente en provincie

Externe analyse
• Meer aandacht besteden aan de samenwerkingsmogelijkheden met de

organisator van het evenement
• Beter inzicht in beperkende voorwaarden van het evenement, met name

op het gebied van sponsoring en openbare orde en veiligheid
• Beter inzicht in aard van het evenement: wat zijn de cruciale momenten

en activiteiten en welke invloed kunnen de gemeente en provincie daar op
uitoefenen? Deze elementen dienen in de onderhandelingen direct na de
bidfase expliciet ingebracht te worden. Daarbij dient vooral gelet te
worden op de mogelijkheden om media-aandacht te genereren die
specifiek op Utrecht gericht is.

Doelstellingen
• Het is per definitie lastig om duidelijke ijkpunten te formuleren op

beleidsdoelen als stadspromotie, sportstimulering en samenwerking.
Tegelijkertijd is het wel aan te raden een ‘ondergrens’ te benoemen. Dit
kan in financiële termen zijn of in (beleids)opbrengst. Bovendien is aan te
bevelen een beperkt aantal doelen na te streven en onderscheid te maken
tussen hoofd- en subdoelen. Tevens valt aan te bevelen (sub)doelen
expliciet te koppelen aan de voorgenomen activiteiten.

• Gedurende het proces dienen de doelen en bijbehorende verwachtingen
regelmatiger bijgesteld te worden. Dit is een verantwoordelijkheid voor de
projectmanager in combinatie met de (bestuurlijke) stuurgroep.

Organisatie
• Tussen provincie en gemeente dienen expliciete afspraken gemaakt te

worden over afstemming van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en over de wijze van communiceren, op ambtelijk en
bestuurlijk niveau.

• Het organiseren van een dergelijk evenement vergt veel aandacht en tijd
vanuit de eigen organisatie. Het invullen van de opdrachtgeversrol dient
zwaar ingezet te worden, met korte lijnen naar het bestuur. Er dient
geïnvesteerd te worden in voldoende tijd en kwaliteit van het
projectmanagement, zodat ruimte voor centrale regie voor strategische
vraagstelling ontstaat.

• De projectmanager dient vooral procesmatig te zijn en dient een duidelijke
rol als vertegenwoordiger van de gemeente en provincie te hebben. Het
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managen van verwachtingen richting bestuurders, sponsors en uitvoerders
is een belangrijke taak voor het projectmanagement. Bij tussentijdse
veranderingen dient snel en duidelijk gecommuniceerd te worden met de
partners.

• Sponsorwerving en relatiebeheer zijn in de uitvoering moeilijk te scheiden.
Het is van belang dat de gemeente en provincie deze onderdelen intern
professionaliseren en daar meer capaciteit voor vrijmaken.

Inhoud/ Uitvoering
• Indien derden worden ingehuurd op cruciale punten dient de aansturing

vanuit de opdrachtgever scherp te zijn en dienen er alternatieven
voorhanden te zijn wanneer de samenwerking niet bevalt.

• Om duurzaamheid van side-events te vergroten dient gezorgd te worden
voor grotere betrokkenheid van vrijwiligersorganisaties/
sportverenigingen/ buurtinitiatieven

• Project(organisatie) enkele weken/ maanden laten doorlopen na de afloop
van de activiteiten, zodat er voldoende tijd en aandacht overblijft voor de
nazorg en afhandeling.

• Zorgdragen voor een persoonlijke afsluiting met de belangrijkste partners.

Tot slot
Het is belangrijk de kennis en ervaring die is opgedaan met het evenement te
borgen. Een deel van de leerpunten van het WK onder 20 en UPLAY is verwoord
in deze evaluatiestudie, een deel van de leermomenten zit nog in de hoofden van
individuen. Wanneer een nieuw grootschalig evenement zich aandient is het van
belang voort te kunnen bouwen op deze ervaringen. Dit is niet alleen een
verantwoordelijkheid voor de initiatiefnemende sector, maar voor de hele
organisatie. Het volgen van de checklist en het sturingsmodel in dit rapport
kunnen daarbij van dienst zijn. Tegelijkertijd dient het gemeentelijke en/of
provinciale evenementenbeleid duidelijke kaders en randvoorwaarden te bieden.

Het organiseren van een grootschalig evenement, zoals het WK onder 20 en
UPLAY, kan niet worden opgezet zonder (financiële) risico’s en zonder te
investeren in de eigen organisatie. Met voldoende kennis, ervaring, kwaliteit en
capaciteit blijven de risico’s echter beheersbaar en kunnen met dergelijke
evenementen goede resultaten geboekt worden op sectoraal en intersectoraal
niveau. Maar het belangrijkste element is dat een dergelijk grootschalig
evenement, in een vroegtijdig stadium, dient te leiden tot enthousiasme bij
bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners. Zonder dergelijke
betrokkenheid is het succesvol faciliteren en uitvoeren van een grootschalig
evenement niet mogelijk.
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Bijlage I respondenten interviews/focusgroepen

Voorafgaand aan evaluatie:
A.H. Brouwer- Korf (burgemeester Utrecht)
J.L. Spekman (wethouder gemeente Utrecht)
J.G.J. Kamp (gedeputeerde provincie Utrecht)

Tijdens evaluatie:
A. Brienen (Jaarbeurs Holding, voorzitter Stichting UPLAY)
A. Hordijk (gemeente Utrecht, hoofd Sport & Recreatie)
W. van Veldhuizen (UPLAY projectmanager en city coördinator)
Q. de Koning-de Valk (ING, stafmedewerker Commerciële Zaken)
A. Peek (ABN/AMRO, regiodirecteur Advies Midden)
J. Gabriëlse (Rabobank, Advisor Business Development)
M. Scherpenzeel (VSB Fonds, Project adviseur)
J. Slappendel (directeur Bouwfonds Fortis)
P. van Koppen (BMC, financieel directeur)
M. Kessels (Gemeente Utrecht, PMB)
D. Hermans (Bureau van Daen, Communicatie adviseur)
H. van der Wal (Gemeente Utrecht, Sport & Recreatie)
E. Mooij (Provincie Utrecht)
J. van der Naald (Gemeente Utrecht, PMB)
L. van Batenbrug (Gemeente Utrecht, Economische Zaken)
H. Imoussaten (Stichting Image)
B. van der Roest (DVSU)
R. Janssen (Gemeente Utrecht, Sport & Recreatie)
K. Schwarze (Stade)
J. van Muilekom (UCK)
J. Hadders (Gemeente Utrecht, Culturele Zaken)
C. Kamphof (Gemeentelijke Bibliotheek)
R. van Staveren (Gemeente Maarsen)
J. de Graaf (VO voetbaltoernooi Houten)
E. Tolboom (SMN)
I. Winkel (gemeente De Bilt)
E. Lemans (Gemeente Utrecht, bouwbeheer)
D. Meintjes (FC Utrecht, veiligheidscoördinator)
W. Konijn (Brandweer Utrecht)
Z. Hutten (Gemeente Utrecht, GHOR)
I. Burgers (Gemeente Utrecht, Openbare Orde en Veiligheid)
O. Flemming (Gemeente Utrecht, Openbare Orde en Veiligheid)
R. van den Broek (Gemeente Utrecht, Bureau bereikbaarheid)
R. Looy (Gemeente Utrecht, vergunningen)

Stuurgroep:
J. Lagendijk (gemeente Utrecht, directeur DMO)
A. Hordijk (gemeente Utrecht, hoofd Sport & Recreatie)
W. van Veldhuizen (UPLAY projectmanager/ city coördinator, PMB)
M. Nooter (gemeente Utrecht, hoofd PMB)
L. Roxs (provincie Utrecht)
E. Mooij (provincie Utrecht)
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Bijlage II Onderzoeksverantwoording

Formatief versus summatief
Het evaluatieonderzoek ‘WK onder 20 en UPLAY’ kent twee onderzoeksvragen. De
eerste vraag is gericht op een beoordeling van de opbrengsten van de activiteiten
afgezet tegen de vooraf gestelde beleidsdoelen. Een dergelijke vraag past bij
summatieve evaluatie 46, waarin een oordeel wordt geveld over de waarde van het
evenement. Op basis van een dergelijke evaluatie kan besloten worden of
grootschalige evenementen in de toekomst door de provincie en gemeente
gefaciliteerd moeten blijven worden. De tweede vraag is gericht op het leren van
de opgedane ervaringen, met als doel te komen tot bijstellingen die de opbrengst
in de toekomst zullen vergroten. Uitgangpunt bij een dergelijke formatieve
evaluatie is dat provincie en gemeente in de toekomst vaker grootschalige
evenementen zullen blijven organiseren.

Beide typen evaluatieonderzoek zijn in deze evaluatiestudie verwerkt, maar
hebben verschillende uitgangspunten. Het is aan de provincie en gemeente te
beslissen op welke wijze met de formatieve en summatieve elementen wordt
omgegaan. Met andere woorden: staat het organiseren van grootschalige
evenementen ter discussie of staat de inhoud van de grootschalige evenementen
ter discussie? Of dient deze evaluatie vooral als (publieke) verantwoording voor
de inzet van provincie en gemeente?

Onderzoeksindicatoren en beoordeling
Het summatieve deel van de evaluatie is opgebouwd langs de vooraf gestelde
beleidsdoelen van de provincie en gemeente. In overleg met de stuurgroep is
besloten dat de doelstellingen, zoals genoemd in de oorspronkelijke
programmaopzet, voorafgaand aan de evaluatie opnieuw bekeken dienden te
worden. Enerzijds om na te gaan of deze doelen in de loop van het proces waren
verschoven, anderzijds om aan te kunnen sluiten bij de verwachtingen van de
bestuurders.

Op basis van interviews met de betrokken bestuurders van provincie en
gemeente en na overleg met de stuurgroep zijn de oorspronkelijke doelstellingen
uit de programmaopzet geactualiseerd en geoperationaliseerd. Om deze reden
wijken de onderzoeksindicatoren op bepaalde onderdelen enigszins af van de
oorspronkelijke doelstellingen in de programmaopzet.

Ter wille van de leesbaarheid zijn in de conclusies (hoofdstuk 6) tabellen
opgenomen met ‘+’, ‘+/- en ‘-‘. Met deze tekens wordt een oordeel uitgesproken
over de mate waarin het beleidsdoel is gerealiseerd. Deze oordelen zijn op basis
van de interpretaties van de respondenten uit interviews, focusgroepen en
enquêtes. Een objectief en kwantitatief oordeel, zo dit überhaupt mogelijk zou
zijn, is niet te geven aangezien de meeste doelstellingen van de gemeente en
provincie geen ondergrens (-), gemiddelde (+/-) of bovengrens (+) aangeven.

Onderzoeksmethoden
Beide evaluaties zijn met kwantitatieve en kwalitatieve methoden uitgevoerd.
Primair is informatie verzameld uit een eigen enquête, interviews en
focusgroepen. Secundair is materiaal geanalyseerd dat afkomstig is van
Scompany (HvU), UPLAY, NeXXt, FIFA en NOS.

De USBO enquête is uitgevoerd tijdens een niet-wedstrijddag in Utrecht Village,
en tijdens de halve finale en finale rondom het stadion en in Utrecht Village. In
totaal zijn 201 toeschouwers en bezoekers (waarvan 144 volwassenen en 57

46 Scriven, M., Program evaluation at U.C. Berkeley. Berkeley, California (1975)
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jongeren) geënquêteerd. Het betreft hier een a-selecte steekproef die niet 100%
representatief is doordat tijdens de finale en halve finale niet overal in en rondom
het stadion geënquêteerd mocht worden. De genoemde percentages geven
daarbij een indicatie, maar mogen niet te exact genomen worden. Gezien het
geringe aantal jongeren in de enquête mag aan de specifieke waarderingen door
deze doelgroep geen absolute waarde worden toegekend.

In totaal zijn 14 interviews afgenomen. Drie diepte-interviews zijn afgenomen
met de opdrachtgever, projectmanager en stichtingsvoorzitter. Deze interviews
waren deels oriënterend, deels toetsend. 11 interviews zijn telefonisch
afgenomen. Dit betreft de sponsors van het evenement en diverse
vertegenwoordigers op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Naast de interviews is kwalitatieve informatie verzameld tijdens vijf
focusgroepen. Deze focusgroepen zijn georganiseerd rondom het UPLAY
kernteam, uitvoerders sportieve side-events, uitvoerders culturele en educatieve
side-events, gemeenteambtenaren en sportverenigingen provincie Utrecht en
openbare orde, veiligheid en bereikbaarheid. Over het algemeen is een goede
bezetting gehaald tijdens de focusgroepen.

Tevens is gebruikt gemaakt van secundair materiaal. Scompany, onderdeel van
de Hogeschool van Utrecht, voerde enkele weken voor aanvang van het toernooi
een onderzoek uit naar de naamsbekendheid en waardering van UPLAY. Dit
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van PMB. USBO Advies heeft in het
voortraject meegedacht over de aanpak. Scompany heeft het onderzoek
uitgevoerd door middel van enquetes. In totaal heeft dit onderzoek 395
respondenten gehaald, waarvan 270 jongeren. De verantwoording voor dit
onderzoek is terug te vinden in het Scompany-rapport, ‘UPLAY2Gether’ (2005).

Stichting UPLAY heeft de cijfers aangeleverd over deelname en participatie aan de
verschillende UPLAY-activiteiten. De verantwoordelijkheid voor deze gegevens ligt
bij UPLAY, maar tijdens focusgroepen en door het opvragen van informatie bij
uitvoerders zijn enkele ‘checks’ uitgevoerd die hetzelfde beeld opleveren als de
UPLAY-gegevens. Tevens is informatie gebruikt van de FIFA en NOS. Ook
hiervoor geldt dat de verantwoordelijkheid voor deze gegevens bij deze
organisatie ligt. De media-analyse is uitgevoerd op 489 artikelen die verschenen
in landelijke en regionale geschreven pers in de periode november 2004 – juli
2005. De artikelen zijn aangeleverd door Stichting UPLAY en Stichting NeXXt.
Vooral de knipselkranten van Stichting NeXXt geven een goed totaal-overzicht.
Echter, USBO Advies heeft niet kunnen controleren of alle relevante artikelen ook
daadwerkelijk zijn verzameld.

Betrouwbaarheid en validiteit
De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en het gebruik van
verschillende onderzoeksmethoden (tri-angulatie) maakt dat het onderzoek
voldoende betrouwbaar en valide is. Het verzamelen van informatie uit
verschillende methodieken en bij een groot aantal respondenten maakt het
betrekken en toetsen van informatie mogelijk. Vanuit deze aanpak is een
eenduidig beeld ontstaan en is het zogenaamde ‘verzadingingspunt’ bereikt. Dit
wil zeggen dat er van uitgegaan mag worden dat bij een hoger aantal
respondenten geen relevante nieuwe informatie zou zijn gevonden.

De cijfers in het rapport dienen over het algemeen als indicatie gezien te worden
en niet als absolute getallen. Ook hier geldt dat het betrekken van de
verschillende cijfers op elkaar leidt tot het beeld zoals dat in dit rapport is
beschreven.


