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DE KEIHARDE REALITEIT: CORONA 
DESASTREUS VOOR EVENTBRANCHE
Golf aan faillissementen nadert, helft eventprofs verwacht 
nog wel grote events in 2020

De Corona-crisis en alle genomen maatregelen om het virus in te dammen, 
hebben een ongekend grote invloed op de eventbranche. Eerder al maakte 
het Eventplatform met daarin diverse brancheorganisaties cijfers bekend: 
50.000 banen verdwijnen en 3.5 miljard euro omzet verdwijnt in 2020. 

Deze crisismonitor brengt de realiteit van de EventBranche in Corona-tijd in kaart. Bijna 1000 event-
bedrijven, zelfstandige eventprofessionals uit verschillende segmenten én opdrachtgevers van merken, 
bedrijven en instanties hebben de enquête ingevuld. 

In dit document de uitkomsten van de eerste monitor afgenomen in de eerste week van april. De monitor zal 
op regelmatige basis met steeds weer nieuwe vragen afgenomen worden onder zowel eventbedrijven als 
opdrachtgevers. Doel is de realiteit in kaart te brengen en zo de overheid continu op de hoogte te houden van 
de situatie in de branche die misschien wel het zwaarst getro� en wordt.

Team EventBranche.nl
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49% VERWACHT DIT JAAR NOG
EVENEMENTEN MET (GROTE) 
AANTALLEN BEZOEKERS
De EventBranche Crisismonitor geeft met de bijna 1000 respondenten een 
zeer goed beeld van de huidige situatie in de branche zelf. Naast feitelijke 
inzichten, is er ook gevraagd naar de verwachting. Verwacht de branche 
überhaupt nog (grote) events dit jaar?

Ondanks dat het nog volledig onduidelijk is wanneer de lichten weer op groen gaan en we 
elkaar weer mogen ontmoeten, is de eventprofessional dus toch gematigd positief over de 
terugkeer van evenementen met (grote) aantallen mensen.

UIT HET ONDERZOEK: 

‘WELLICHT EIND 2020 
VOORZICHTIGE START 

ONDER VOORWAARDEN’

Denk je dat evenementen met (grote) aantallen mensen nog georganiseerd gaan worden dit jaar?

 Ja, geen probleem

  Ja, maar wel met strengere hygiëne-eisen/speciale 
vergunningen

 Nee, alleen hele noodzakelijke

 Nee, dit jaar zeker niet meer
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65% HEEFT DE AGENDA VOOR HET 
TWEEDE DEEL VAN DIT JAAR MINDER 
VOL T.O.V. DEZELFDE PERIODE IN 2019
In de eerste crisis monitor is de respondenten gevraagd naar een globale 
kijk in de agenda: hoe zien het 3e en 4e kwartaal eruit? Daarbij heeft het 
onderzoek zich in deze eerste editie gericht op een vergelijking in grote 
lijnen met dezelfde periode in 2019.

Hierbij moet worden opgemerkt dat een verdiepingsslag hier noodzakelijk is, maar het geeft wel een goed 
beeld van de globale agenda’s voor de tweede helft van 2020.

Hoe ziet de agenda voor het 3e en 4e kwartaal er momenteel uit?

 Vergelijkbaar met 2019

 Minder dan 2019

 Meer dan 2019

 Anders
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BIJNA 2 OP DE 3 EVENTBEDRIJVEN
NOTEERDE IN MAART 75 TOT 100% 
OMZETVERLIES
Natuurlijk vroegen we de eventbranche om openheid in hun omzetcijfers. 
Want wat is nou echt de impact van de Corona-maatregelen en restricties. 
Daarbij moeten we ons realiseren dat het meten van de maand maart als 
Corona-maand, slechts een halve maand is: pas op 12 maart werden de eerste 
maatregelen afgekondigd. 

Ook al waren er voor 12 maart ook al geluiden van merken, bedrijven en andere organisaties die hun events 
terugtrokken uit een soort voor-voorzorgsmaatregel. Onze branche kreeg al klappen voor 12 maart, maar toch 
spreken we pas vanaf die datum over maatregelen die de branche van live contact direct tre� en.

Wat was in de maand maart procentueel jou omzetverlies?

 0 - 25%

 25 - 50%

 50 - 75%

 75 - 100%

 100%

 Anders

UIT HET ONDERZOEK: 

‘FACTUREN VOOR 
AANBETALINGEN VAN 

TOEKOMSTIGE EVENTS ON HOLD.’



CRISISMONITOR EVENTBRANCHE.NL

6

2/3 VAN DE EVENTBEDRIJVEN 
BINNEN HALF JAAR FAILLIET
De eerste editie van de Crisismonitor werd verstuurd in de laatste dagen 
van maart. Belangrijke voetnoot bij deze publicatie, omdat de vraag ‘Hoe 
lang is jouw bedrijf nog levensvatbaar’ dus al eind maart/begin april 
beantwoord werd.

In het onderzoek is gevraagd naar de huidige situatie, waarbij events in een lockdown zitten. En ook al 
zijn er wel redelijk wat online alternatieven ontstaan, de eventbranche komt in de buurt van nul euro aan 
inkomsten. En hoe lang hou je het dan vol?

Gelet op de huidige situatie: hoe lang is jouw bedrijf nog levensvatbaar?

 Minder dan een maand

 1 tot 2 maanden

 2 tot 3 maanden

 3 tot 4 maanden

 5 tot 6 maanden

 6 maanden

 Langer dan 6 maanden

UIT HET ONDERZOEK: 

 ‘ZONDER STEUN VAN DE OVERHEID 
GAAT DE GEHELE EVENEMENTEN 

SECTOR ONDERUIT DIT JAAR’
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4 OP DE 10 BEDRIJVEN IS VOOR HET 
TWEEDE DEEL VAN 2020 AL 50 TOT 
100% VAN DE EVENTBUDGETTEN 
KWIJT
Opdrachtgevers, bedrijven en merken, ze worden natuurlijk ook getro� en 
door deze crisis. De ene branche meer dan de ander, maar al in maart lieten 
opdrachtgevers al weten dat er gesneden is in de budgetten voor live 
events. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat hoe groot de recessie zal 
zijn en hoe snel de economie weer aantrekt van invloed zullen zijn op de 
budgetten, maar voor nu zijn dit de harde cijfers.

Hoeveel procent van het oorspronkelijke budget voor het organiseren van events en live contact in 
het tweede deel van 2020 is er nog aanwezig?

 0 - 25%

 25 - 50%

 50 - 75%

 75 - 100%

 Geen budget meer

 Anders

UIT HET ONDERZOEK: 

‘DE ONZEKERHEID IS OOK BIJ ONS TE GROOT, DUS 
WORDEN BUDGETTEN VERKLEIND. JUIST OOK 

HET EVENTBUDGET, OMDAT WE NOG NIET WETEN 
WANNEER MENSEN WEER SAMEN KUNNEN KOMEN’
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40% VERWACHT DIT JAAR NOG WEL 
(GROTE) EVENEMENTEN
Ook opdrachtgevers denken niet dat onze branche het hele jaar op slot zal 
blijven. 40 procent verwacht nog wel ‘gewoon’ evenementen te kunnen en te 
gaan organiseren, zij het wellicht met restricties. Een minderheid denkt dat er 
geen evenementen meer zullen worden georganiseerd in 2020.

Denk je dat evenementen met (grote) aantallen mensen nog georganiseerd gaan worden dit jaar?

 Ja, geen probleem

  Ja, maar wel met strengere hygiëne-eisen/speciale 
vergunningen

 Nee, alleen hele noodzakelijke

 Nee, dit jaar zeker niet meer

 Anders

‘WIJ WAREN EERST BANG VOOR 
EEN OVERVOLLE AGENDA VANAF 
SEPTEMBER... NU HOPEN WE OP 

ENKELE EVENTS...’
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CONTACT:
EventBranche.nl
info@eventbranche.nl
0314 361060

OVER DE CRISISMONITOR
De Corona Crisismonitor van EventBranche.nl is er om bij de overheid heldere 
inzage te geven in de ontwikkelingen en de keiharde gevolgen van maatre-
gelen voor onze branche. Tegelijkertijd biedt het voor de branche zelf en de 
opdrachtgevers een soort crisis-benchmark. De honderden respondenten uit 
de branche zelf zijn als volgt verdeeld per segment:

Segment Aantal

Opdrachtgever 248

Bureau 257

Locatie 130

Decoratie, standbouw en verhuur 72

Catering 32

AV en Techniek 67

Anders 185

In de crisis zal op regelmatige basis de achterban 
van EventBranche.nl (ruim 25.000 en indirect zelfs 
meer dan 50.000) gevraagd worden de monitor 
in te vullen. Daarnaast ontstaat er een denktank 
om samen na te denken over de toekomst van de 
eventbranche, zowel in de 1,5 meter maatschappij 
als met de nieuwe hygiëne eisen.

Wil je ook mee doen, ga dan naar: 
www.eventbranche.nl/crisismonitor2020

‘DE GEVOLGEN VOOR ONZE 
BRANCHE ZIJN DESASTREUS 
TE NOEMEN. DEZE CIJFERS 
MOETEN DEN HAAG EEN 
REALISTISCHE INKIJK GEVEN. 
NU IS HET AAN ONS OM 
BINNEN DE RICHTLIJNEN 
EN MET IEDER DENKBAAR 
ALTERNATIEF ONZE BRANCHE 
LEVEND TE HOUDEN.’ 

TEAM EVENTBRANCHE.NL


