
Producten en diensten van Respons 
 

 

TOP 100 

Ieder jaar brengt Respons aan het einde van het jaar een publicatie uit van de honderd grootste 

publieksevenementen in Nederland. In het overzicht, dat alleen uit jaarlijks terugkerende 

evenementen bestaat, staan de honderd grootste evenementen van Nederland, berekend aan de 

hand van bezoekaantal en media-aandacht. Per evenement krijgt u inzicht in o.a. sponsors, 

organisatie, datum, bezoekaantal, belang en een synopsis. De TOP 100 Evenementen Monitor is 

tevens online beschikbaar. Deze Online editie geeft u bovendien de mogelijkheid om terug te 

kijken naar voorgaande jaren en zoekopdrachten uit te voeren op basis van uw eigen 

specificaties. De resultaten hiervan kunt u vervolgens gemakkelijk exporteren naar eigen 

bestanden. 

 

 

 

Sport Evenementen Monitor 

De hardcopy versie van de Sport Evenementen Monitor is een jaarlijkse rapportage 

over trends & ontwikkelingen op het gebied van sportevenementen in Nederland. De 

analyse in de Sport Evenementen Monitor heeft betrekking op de evenementen die 

opgenomen zijn in de Nationale Sportevenementenkalender van NOC*NSF en kunnen 

worden gezien als de officieuze branchecijfers sportevenementen. Naast het rapport, 

biedt Respons de Sport Evenementen Monitor Online, een actueel overzicht van alle 

topsportevenementen en grootste breedtesportevenementen in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

SponsorMonitor  

Wie zijn de grootste evenementensponsors van Nederland? En welke keuzes maken ze ten 

aanzien van o.a. type evenementen en omvang: massaal en met nationale uitstraling of juist 

kleinschaligere, meer gerichte evenementen? Hoeveel mensen bereiken ze en met welk 

budget? Dit zijn vragen waar de SponsorMonitor een antwoord op geeft. De SponsorMonitor 

bestaat uit de honderd grootste merken die in het voorafgaande jaar de meeste evenementen 

in Nederland gesponsord hebben.  

 

 

 

 

 

 

G50  

Evenementen zijn belangrijk voor de 50 grootste gemeenten in Nederland. Maar in welke 

gemeenten vinden de meeste evenementen plaats? En hoe zit het met de subsidies voor 

evenementen in deze gemeenten? In de G50 Evenementen Monitor wordt het 

evenementenaanbod van de 50 grootste gemeenten van Nederland met elkaar 

vergeleken. De evenementenportefeuille van iedere gemeente wordt vergeleken op o.a. 

aantal evenementen, bereik, belang en subsidies. 

 

  



Producten en diensten van Respons 
 

 

Festival Monitor 

De Festival Monitor bevat een uitvoerige analyse van de Nederlandse festivalmarkt, alsmede 

de profielen van de 50 grootste entreeheffende en gratis toegankelijke festivals in Nederland. 

Per festival krijgt u inzicht in o.a. sponsors, organisatie, datum, bezoekaantal, belang en een 

synopsis. De Festival Monitor bevat de officiële branchecijfers festivals in opdracht van de 

Vereniging van EvenementenMakers (VVEM). De Festival Monitor is tevens online beschikbaar; 

deze geeft via één uniek systeem inzicht in ruim 800 kunst en culturele festivals in Nederland. 

Met het systeem creëert u razendsnel een overzicht van alle festivals, mogelijk uitgesplitst 

naar regio, doelgroep of beiden. De Festival Monitor Online bevat actuele gegevens van alle 

festivals in Nederland vanaf ca. 3.000 bezoeken.  

 

 

Beurzen Monitor 

De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspicien 

van branchevereniging CLC-VECTA. In de Beurzen Monitor staan de officiele 

branchecijfers beurzen opgenomen. Daarnaast bevat de Monitor een uitvoerige 

analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste 

vak- en consumentenbeurzen in Nederland. Naast de hardcopy versie, biedt Respons 

tevens de Beurzen Monitor Online aan. Hierin staat volledige en up-to-date informatie 

over circa 600 vak- en publieksbeurzen(>=1.000 bezoeken) in Nederland. De Beurzen 

Monitor Online biedt gegevens over meerdere jaren. 

 

 

 

 

Toerisme EvenementenWijzer (TEW)  

De Toerisme EvenementenWijzer (TEW) is een dwarsdoorsnede van de Nederlandse markt van 

publieksevenementen. Deze evenementen zijn ingedeeld zijn naar evenementenvorm van 

Respons. In de TEW zijn ondermeer de ‘toppers’ van de categorieën Festivals, 

Markten/Braderieën, Tentoonstellingen, Parades/Optochten, Sportevenementen, 

Actief/Sportief en Publieksbeurzen opgenomen. De Wijzer is op drie manieren overzichtelijk 

gerangschikt, te weten: per evenementenvorm, per provincie en op datum. De Toerisme 

EvenementenWijzer is een co-productie tussen Respons en het Nederlands Bureau voor 

Toerisme & Congressen (NBTC). 

 
 

 

 

Respons Evenementen Monitor Online    

De Evenementen Monitor Online is de ‘superdatabase’ van Respons, met daarin informatie over ca. 4.000 

evenementen per jaar. In tegenstelling tot o.a. de Festival Monitor, Beurzen en Sportevenementen Monitor, bevat 

de Monitor Online informatie over alle typen publieksevenementen (en vakbeurzen!). In de Monitor Online staat 

informatie opgenomen over o.a. vak- en consumentenbeurzen, sportevenementen, concerten, festivals, 

(jaar)markten en parades. De Monitor biedt informatie over 5 jaargangen 

en geeft inzicht in o.a. bezoekaantallen en –profielen, 

evenementenorganisatoren, subsidiënten & sponsors en 

evenementenlocaties. Daarmee biedt de Respons Evenementen Monitor 

Online u direct toegang tot de actuele informatie over alle belangrijke 

evenementen in Nederland. Door middel van uitgebreide, maar 

eenvoudig te bedienen zoekfuncties, kunt u zelf ieder gewenst overzicht 

op uw scherm laten verschijnen. Concurrentieanalyses, 

doelgroepselecties en regiogebonden overzichten, hier kunt u zelf direct 

op ieder gewenst ogenblik over beschikken.  

 

http://www.clcvecta.nl/

