
SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

 

Sportsponsoring is in enkele decennia uitgegroeid van een kleinschalige filantropische 

activiteit tot een onderdeel van het marketingbeleid dat bedrijfsmatig wordt aangepakt en 

waarin steeds grotere bedragen omgaan. Naar schatting wordt er momenteel wereldwijd 45 

miljard US dollar uitgegeven aan sportsponsoring. In de huidige internationale sponsormarkt 

zijn miljoenendeals tussen bedrijven en bijvoorbeeld organisatoren van grote 

sportevenementen (zoals de Olympische Spelen), populaire teams (bijvoorbeeld Real Madrid 

en Manchester United) en individuele sporters (Usain Bolt) heel gebruikelijk. Gegeven de 

aanzienlijke investeringen die nodig zijn om een officiële sponsor te worden en in het licht 

van de huidige economische situatie wordt het voor sponsormanagers steeds belangrijker om 

de effectiviteit van hun projecten aan te tonen.  

Parallel aan deze ontwikkeling valt er de laatste jaren een sterke toename te constateren in het 

aantal wetenschappelijke studies naar sportsponsoring. Hoewel deze onderzoeken hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakgebied, blijft de effectiviteit van sportsponsoring 

ter discussie staan. Daarom pleiten diverse wetenschappers voor nader onderzoek van de 

diverse effecten van sponsoring (e.g. Breuer & Rumpf, 2012; Cornwell, 2008).  

Dit proefschrift levert een bijdrage aan het vakgebied met verschillende studies naar de 

effectiviteit en efficiëntie van sportsponsoring. Hierbij worden diverse succesfactoren 

blootgelegd. In hoofdstuk 2 van de dissertatie wordt gestart met een literatuurstudie van 

voorgaand wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van sponsoring. Dit leidt tot een 

conceptueel model waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende mogelijke 

uitkomsten van sportsponsoring en de factoren die een rol spelen in het bereiken van deze 

uitkomsten.  

Vervolgens worden in de empirische hoofdstukken diverse onderdelen uit het conceptueel 

model nader uitgewerkt en onderzocht. In hoofdstuk 3 staan de cognitieve effecten van 



sportsponsoring centraal, met nadrukkelijke aandacht voor de ontwikkeling van de 

bekendheid van een sponsorship in de tijd. In dit hoofdstuk onderzoeken we met behulp van 

een logit model de verschillende factoren die sponsorbekendheid beïnvloeden bij de 

doelgroep. De gegevens die we gebruiken zijn afkomstig uit consumentenonderzoeken met 

betrekking tot de sponsorovereenkomst tussen Heineken en UEFA Champions League. In 

hoofdstuk 4 maken we van dezelfde data gebruik om de sponsor equity (een positieve 

verandering in de houding en koopintentie ten aanzien van de sponsor Heineken) te 

onderzoeken in negen verschillende landen over de hele wereld. Tot slot analyseren we in 

hoofdstuk 5 de relatieve efficiëntie van Nederlandse sponsorships. Hiervoor gebruiken we 

Data Envelopment Analysis (DEA) als analysemethode. Dit levert inzichten op in de relatieve 

efficiëntie op projectniveau en tevens identificeren we in dit hoofdstuk diverse factoren die 

van invloed zijn op de efficiëntie van sponsorprojecten.   

Belangrijkste Resultaten 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitkomsten van een literatuurstudie naar de mogelijke 

uitkomsten van sponsoring (vanuit het perspectief van de sponsor) en de verschillende 

factoren die hierin een rol spelen. We identificeren vier mogelijke manieren waarop 

sponsoring waarde kan creëren voor de sponsor, namelijk: via versterking van de 

merkwaarde, via interne marketing, via relatiemarketing en door een direct effect van de 

aankondiging van een sponsorovereenkomst op de aandelenkoers.  

In ons conceptueel model (hoofdstuk 2) is verwerking van het sponsorship (bewust dan wel 

onbewust) door de doelgroep een belangrijke voorwaarde voor een positieve sponsoruitkomst. 

Er zijn diverse factoren aan te wijzen die dit beïnvloeden. Ten eerste is de invulling van de 

sponsorovereenkomst en de bijbehorende activering van belang. Verschillende aspecten 

verdienen hierbij de aandacht: de mate en kwaliteit van de zichtbaarheid (exposure), de duur 

van de sponsorovereenkomst, de integratie met andere marketing(communicatie-)activiteiten 



en de hoeveelheid en invulling van de activering van het sponsorship. Daarnaast spelen de 

condities in de sponsormarkt en de individuele kenmerken van de doelgroep een belangrijke 

rol. In de eerste categorie vallen het aantal en type aanwezige andere sponsoren, de sportieve 

prestaties van het sponsorobject en ambush activiteiten (niet-officiële sponsors die zich 

zonder overeenkomst proberen te associëren met een sponsorobject). Voor wat betreft de 

kenmerken van de doelgroep dient er rekening gehouden te worden met de betrokkenheid bij 

de sport en het sponsorobject, de gepercipieerde passendheid tussen sponsor en sponsorobject 

(ook wel fit genoemd), de houding ten aanzien van sponsoring in het algemeen en de kennis 

en houding ten aanzien van de sponsor voorafgaand aan het sponsorship.  

 

Hoofdstuk 3 van dit proefschrift geeft inzicht in de cognitieve verwerking van sponsoring 

door consumenten, in de context van sponsoring van de UEFA Champions League door 

Heineken. We hebben de bekendheid van het sponsorship (zowel spontaan als geholpen 

gemeten) over een tijdperiode van vier jaar met halfjaarlijkse meetpunten onderzocht en 

vonden een positief tijdseffect. De grootste toename in sponsorbekendheid werd 

waargenomen in het tweede seizoen van het sponsorship.  

Een andere belangrijke uitkomst van deze studie is het kleine, negatieve effect van sportief 

succes op sponsorbekendheid. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat de aandacht 

van het publiek wellicht meer gericht is op de actie en de spelers in het veld (en hierdoor 

minder op de communicatiedragers van league sponsors) wanneer clubs uit eigen land goed 

presteren.  

In het derde hoofdstuk hebben we tevens de betrokkenheid van de doelgroep op verschillende 

niveaus onderzocht: individuele betrokkenheid bij de sport en met betrekking tot het 

sponsorobject. De uitkomsten wijzen erop dat betrokkenheid bij het sponsorobject een 

sterkere invloed heeft op de bekendheid van het sponsorship dan betrokkenheid bij de sport.  



De uitkomsten wijzen daarnaast op aanzienlijke verschillen tussen landen in het niveau van 

bekendheid van het sponsorship. Mogelijke oorzaken hiervan zijn verschillen in wetgeving, 

merkbekendheid, concurrentieniveau en de condities in de sponsormarkt. In hoofdstuk 4 van 

dit proefschrift wordt eveneens aandacht besteed aan verschil in sponsoruitkomsten tussen 

landen.  

Tot slot is een aantal controlevariabelen, welke gebaseerd zijn op eerder onderzoek, 

opgenomen in het model. Hieronder vallen de gepercipieerde fit, gebruik van het merk, 

activering en demografische variabelen (leeftijd, geslacht en opleidingsniveau). De effecten 

hiervan zijn conform eerdere bevindingen.  

   

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht in hoeverre internationale sponsoring in meerdere 

landen een positief effect op consumenten sorteert. We hebben in negen verschillende landen 

onderzocht in hoeverre de sponsoring van UEFA Champions League een positieve 

verandering in de houding en koopintentie ten aanzien van de sponsor Heineken teweeg 

brengt. Twee van deze landen hebben geen deelnemende clubteams in UEFA Champions 

League; op deze manier hebben we het effect van participatie onderzocht.  

In alle onderzochte landen is een positief sponsoreffect gevonden. Dit wijst erop dat een 

sponsorproject in meerdere landen tegelijkertijd waarde kan creëren. Ook in landen die niet 

deelnemen aan het evenement, maar waar het wel wordt uitgezonden, vinden we een positief 

effect. Deelname van clubteams uit een land is dus geen absolute voorwaarde voor succes van 

het sponsorship in dat land. 

Wel vinden we aanzienlijke verschillen tussen landen in de grootte van het sponsoreffect, wat 

erop kan wijzen dat sponsoring in het ene land effectiever is dan in het andere. Mogelijke 

verklaringen hiervoor zijn verschillen in de perceptie van het sponsorobject en de sponsor, 

verschillende activeringsniveaus, culturele verschillen en de lokale condities in de 



sponsormarkt.   

De resultaten uit deze studie bevestigen tevens resultaten uit eerder onderzoek met betrekking 

tot de variabelen die van invloed zijn op sponsor equity. De betrokkenheid van de doelgroep 

bij het sponsorobject en de gepercipieerde passendheid hebben wederom een belangrijke 

invloed op de uitkomst van het sponsorship. Verder vinden we ook in deze studie een positief 

tijdseffect. 

 

In hoofdstuk 5 staat de relatieve efficiëntie van sponsorprojecten centraal. Met efficiëntie 

wordt bedoeld dat met zo min mogelijk middelen een maximaal resultaat wordt geboekt. Een 

project wordt in deze studie als relatief efficiënt geclassificeerd als geen enkel ander 

sponsorship binnen de steekproef een betere effect-budget ratio weet te bereiken. Om dit te 

onderzoeken hebben we input (geschat jaarlijks budget) en output gegevens (bekendheid van 

het sponsorship, houding ten aanzien van het sponsorship en gepercipieerde passendheid) 

verzameld over 72 Nederlandse sponsorships. Met behulp van de methode Data Envelopment 

Analysis (DEA) is de relatieve efficiëntie per project berekend en dit heeft geresulteerd in een 

efficiëntie score per sponsorship. In totaal zijn negen van de 72 sponsorprojecten als efficiënt 

geclassificeerd: dit is vergelijkbaar met eerdere DEA toepassingen in marketing gerelateerde  

studies. De scores op zich geven geen waardeoordeel over de verschillende projecten, maar 

kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek. 

Om te onderzoeken welke variabelen van invloed zijn op de efficiëntie van een sponsorship 

hebben we vervolgens de efficiëntie scores in een Tobit model als afhankelijke variabele 

opgenomen. De resultaten wijzen uit dat het aantal andere sponsoren betrokken bij het 

sponsorobject een negatief effect heeft op de relatieve efficiëntie en dat de duur van de 

sponsorovereenkomst een positief effect sorteert. De populariteit van een sport heeft geen 

significant effect op efficiëntie, wat zou kunnen inhouden dat een potentieel positief effect 



van hoge media-aandacht bij populaire sporten zich vertaalt in een hogere benodigde 

investering, zodat de efficiëntie van dit type projecten niet per definitie hoger is dan bij het 

sponsoren van minder populaire sportobjecten.   

Implicaties voor Sponsors 

Dit bevindingen van dit proefschrift leveren diverse inzichten op die relevant zijn voor 

sponsor managers. Specifiek kunnen een aantal factoren worden benoemd die van belang zijn 

voor een effectieve(re) inzet van sponsoring. Een belangrijk uitgangspunt afkomstig uit de 

literatuurstudie (hoofdstuk 2) is dat de uitkomsten van sponsoring afhankelijk zijn van de 

vooraf geformuleerde doelstellingen. Het vooraf op de juiste manier formuleren van 

doelstellingen is dan ook van cruciaal belang voor het in kaart brengen van de opbrengsten 

van sponsoring. Het formuleren van doelstellingen omvat een uitvoerige beschrijving en 

analyse van de eigen doelgroep.  

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift wijst tevens uit dat het voor een succesvolle uitkomst van 

belang is dat het sponsorship (bewust of onbewust) effect heeft op de doelgroep. De invulling 

van de sponsorovereenkomst en de bijbehorende activering spelen hierin een belangrijke rol. 

De directe verantwoordelijkheid van de sponsor manager is daarom het sponsorconcept zo in 

te richten dat de kwantiteit en kwaliteit van de exposure maximaal zijn, dat de activering 

relevant wordt ingezet en dat het sponsorship wordt geïntegreerd in de overige 

marketingcommunicatie. Het valt tevens aan te bevelen de zichtbaarheid, bekendheid en 

perceptie van het sponsorship te meten onder de doelgroep gedurende de looptijd van de 

sponsorovereenkomst zodat tussentijds nog kan worden bijgestuurd.   

Een belangrijk inzicht uit dit proefschrift heeft betrekking op de duur van de 

sponsorovereenkomst. De bevindingen in hoofdstuk 3, 4 en 5 wijzen op een positief 

tijdseffect op sponsorbekendheid, sponsor equity en efficiëntie. Dit pleit voor lange-termijn 

sponsorovereenkomsten, als het sponsorship tot doel heeft bij te dragen aan de merkwaarde 



van de sponsor.  

Sponsor managers kunnen geen directe invloed uitoefenen op de omstandigheden in de 

sponsormarkt en evenmin op de kenmerken van de doelgroep, terwijl deze factoren wel de 

uitkomst van het sponsorship sterk kunnen beïnvloeden. Daarom is het van belang deze 

aspecten te onderzoeken alvorens een sponsorovereenkomst wordt aangegaan. In de 

sponsormarkt zijn vooral het aantal en type andere sponsors van het sponsorobject van belang, 

zo blijkt uit hoofdstuk 2 en 5. Als er veel andere sponsors bij een sportobject betrokken zijn, 

kan het een lastigere opgave worden om bekendheid van het sponsorship te creëren. In dit 

geval valt het te overwegen een ander sponsorobject kiezen (waar minder andere partijen bij 

betrokken zijn) of er rekening mee te houden en extra te investeren in activering om het 

sponsorship bekend te maken.   

Voor wat betreft kenmerken van de doelgroep komen in hoofdstuk 2, 3 en 4 vooral de 

betrokkenheid  van de doelgroep bij het sponsorobject en de gepercipieerde fit tussen de 

sponsor en het sponsorobject als belangrijke succesfactoren naar voren. Ook hier kan rekening 

mee gehouden worden bij het selecteren van een sponsorobject. Het is belangrijk een 

sportobject te kiezen waarbij de doelgroep in hoge mate betrokken is. Dit betekent niet dat 

alleen sponsoring van populaire sporten succesvol is; een minder mediagenieke sport met een 

kleinere, maar betrokken doelgroep die overeenkomt met de eigen doelgroep kan evengoed 

positieve uitkomsten genereren. Tevens verdient het aanbeveling om een sport en 

sponsorobject te selecteren die passen bij het productaanbod en de positionering van de 

sponsor. Als er geen ‘natuurlijke’ fit aanwezig is doordat de sponsor geen sport gerelateerde 

organisatie is, kan activering worden ingezet om de combinatie van de sponsor met het 

sponsorobject uit te leggen en zo fit te creëren.  

De resultaten uit hoofdstuk 4 van dit proefschrift wijzen erop dat sponsoring effect kan 

hebben in meerdere landen tegelijkertijd. Dit betekent dat sponsoring goed kan passen binnen 



een internationale marketing strategie. Echter, de resultaten in hoofdstuk 3 en 4 wijzen ook op 

aanzienlijke verschillen in sponsoreffecten tussen landen. Daarom raden wij aan de lokale 

sponsormarkt(en) te onderzoeken alvorens een internationaal sponsorproject te starten. 

Belangrijke punten waaraan aandacht kan worden besteed zijn de nationale wetgeving op het 

gebied van sponsoring en de perceptie van de doelgroep ten aanzien van sponsoring, het 

sponsorobject en de sponsor. Aan de hand van de uitkomsten kunnen activering budgetten 

over verschillende landen worden verdeeld en kan de sponsorcampagne globaal of lokaal 

worden ingericht.  

 

Implicaties voor het Sponsorobject 

Een effectieve sponsorovereenkomst is gunstig voor zowel de sponsor als het gesponsorde 

object. Beide partijen hebben daarom de verantwoordelijkheid te investeren in een 

succesvolle relatie; vandaar ook dat de term partnership steeds vaker gebruikt wordt in een 

sponsoring context. De bevindingen uit dit proefschrift kunnen indien bekeken vanuit het 

perspectief van het sponsorobject relevant zijn bij het werven van nieuwe sponsors en voor 

het onderhouden van de relatie met huidige sponsors.  

Bij het benaderen van potentiele sponsors, kan een sportobject inspelen op de diverse 

mogelijke sponsordoelstellingen en hierop inwerkende factoren, die uit het theoretisch model 

van hoofdstuk 2 en de verschillende kwantitatieve studies naar voren komen. Zichtbaarheid, 

de betrokkenheid van de doelgroep en gepercipieerde fit vormen belangrijke succesfactoren 

voor sponsors. Sportobjecten kunnen zichzelf aantrekkelijker maken voor sponsors door hier 

actief aan bij te dragen. Dit kan bijvoorbeeld door zelf actief media-aandacht te creëren, 

zoveel mogelijk leden en fans te werven en een goede relatie met hen te onderhouden (denk 

aan fanclubs). Daarnaast is een flexibele opstelling raadzaam ten aanzien van de invulling van 

de sponsorpakketten en het aanbieden van activeringsmogelijkheden. Het sportobject kan 

tevens zelf de link met de sponsor duidelijk communiceren naar de eigen doelgroep om zo de 



gepercipieerde fit te verhogen.  

In de hoofdstukken 2, 3 en 5 komt het gunstige effect van een lange looptijd van een 

sponsorovereenkomst op de sponsoruitkomst sponsor duidelijk naar voren. Lange-termijn 

sponsorrelaties zijn gunstig voor een sponsorobject omdat dit bijdraagt aan de financiële 

stabiliteit. Derhalve kunnen de bevindingen als argument dienen om een potentiele sponsor te 

overtuigen van de relevantie van een overeenkomst met een lange looptijd.  

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift is een negatief effect gevonden van het aantal sponsors 

betrokken bij het sponsorobject op de efficiëntie van het sponsorship. Voor een organisatie 

die gesponsord wordt, is het daarom belangrijk te realiseren dat het aantrekken van nieuwe 

sponsors de waarde van de overeenkomst voor huidige sponsors onder druk kan zetten. Wij 

raden daarom aan goed te overleggen met huidige sponsors over het toetreden van nieuwe 

partijen, zeker wanneer deze een prominente positie gaan innemen.    

Tot slot hebben zowel de sponsor als het sponsorobject er belang bij als de 

sponsorovereenkomst een succes wordt. Daarom hebben ook beide een verantwoordelijkheid 

in het meten van de uitkomsten. Wij raden daarom aan om gezamenlijk vooraf de 

sponsordoelstellingen te formuleren voor beide partijen, tussentijds de effecten te meten en 

gezamenlijk de uitkomsten te evalueren. Een benchmarkonderzoek, zoals in hoofdstuk 5 van 

dit proefschrift, kan hierbij een zinvol instrument zijn.  

 

 


