
Bijlage 2b 

Aantal werkzame personen en aantal bedrijven evenementenbranche 
 

Voorbehoud 
Er is eigenlijk nog geen reëel arbeidsmarktonderzoek beschikbaar binnen de brede 

evenementenbranche. In het kader van het verkrijgen van overzicht (‘wat is eigenlijk de omvang van 

die evenementenbranche, zeker nu in coronacrisis-tijd?’ hebben we getracht door 

bronnenonderzoek tot resultaten te komen.  

Berekening werkzame personen evenementenbranche 
De evenementenbranche wordt niet apart geregistreerd in de statistieken van CBS. Ook zijn er 

verder geen complete gegevens beschikbaar over de branche. Hieronder zullen we op twee 

manieren het aantal werkzame personen in de branche schatten. De eerste berekening is gebaseerd 

op de beschikbare gegevens van het CBS, met daarin een aantal aannames die hieronder verder 

worden toegelicht.  

De tweede berekening is gebaseerd op de omzet van de branche, en de nationale gemiddelde 

loonquote en modaal inkomen. 

De bedrijven die in deze branche werken worden verdeeld onder verschillende SBI-codes. Hieronder 

geven we een overzicht van de meest relevante SBI-codes en het percentage bedrijven dat naar 

schatting valt onder de evenementenbranche.  

SBI codes met omschrijving en percentage evenementenbranche 

Code Naam 

percentage 
evenementen
-branche Toelichting 

5621 Eventcatering 100% 

Eventcatering Deze klasse omvat: - verstrekken van 
bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal 
eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering), 
zoals voor huwelijken, feesten, recepties e.d., voor 

congressen en voor banketten en andere feestelijke 
gelegenheden; - verstrekken van bereide maaltijden 
en eetwaren welke uitsluitend via een bezorgdienst 

worden geleverd. Er is bij de eenheid geen 
mogelijkheid tot afhalen c.q. consumptie te plaatse; - 
zelfstandige (freelance) koks, kelners, barista's. Deze 

klasse omvat niet: - contractcatering ( 5629 ) 
  

7721 
Verhuur van sport- 
en 
recreatieartikelen 

40% 

Verhuur van sport- en recreatieartikelen Deze klasse 
omvat: - verhuur van sportartikelen, zoals ski's en 

surfplanken; - verhuur van kampeerartikelen; - 
verhuur van fietsen; - verhuur van speeltoestellen en 

grote spellen voor evenementen; - verhuur van 
strandcabines, strandstoelen en windschermen; - 
verhuur van zeilschepen en motorjachten zonder 

bemanning; - verhuur van sporttoestellen en -
apparaten. Deze klasse omvat niet: - verhuur van 

zeilschepen en motorjachten met bemanning voor 
de vaart over zee ( 5010 ); - verhuur van zeilschepen 



en motorjachten met bemanning voor de vaart over 
binnenwateren ( 5030 ); - verhuur van campers 
( 7712 ); - verhuur van feesttenten ( 77299 ); - 
verhuur van speel- en amusementsautomaten 

( 77391 ) - verhuur van caravans en vouwwagens 
( 77399 ); - verhuur van kleine spellen aan 

particulieren, spelotheken ( 91019 ). 

7990 

Informatie-
verstrekking op het 
gebied van 
toerisme en 
reserveringsbureau
s 

10% 

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme 
en reserveringsbureaus Deze klasse omvat: - VVV 's, 
reisinformatiebureaus, nationale verkeersbureaus; - 

verkoop van reisbiljetten; - boekingskantoren van 
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen voor 

passagiers; - organiseren van vervoer voor speciale 
groepen zoals schoolkinderen, gehandicapten, 

werknemers; - taxitelefooncentrales; - reisleiders en 
gidsen; verzorgen van rondleidingen; - 

verkoopkantoren van toegangskaarten voor 
kunstbeoefening en culturele evenementen. Deze 

klasse omvat niet: - taxicentrales ( 4932 ).  

8010 
Particuliere 
beveiliging 

10% 

Particuliere beveiliging Deze klasse omvat: - 
particuliere beveiliging w.o. lijfwachten; w.o. 

straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, 
fabrieken, bouwterreinen, hotels, theaters, 
discotheken enz.; w.o. portiers- en andere 

toegangscontrolediensten; w.o. winkeldetectives; 
w.o. brandwachten; - africhting van honden voor 

bewakingsdoeleinden; - vervoer van voorwerpen van 
waarde. Deze klasse omvat niet: - adviseren op het 
gebied van beveiliging ( 7490 ); - privé-detectives 

( 8030 ); - bewaking, beveiliging en opsporing door 
politie ( 8424 ).  

8230 
Organiseren van 
congressen en 
beurzen 

100% 

Organiseren van congressen en beurzen Deze klasse 
omvat: - organiseren van beurzen en 

tentoonstellingen; - organiseren van weekmarkten; - 
organiseren van braderieën, rommelmarkten, 

ruilbeurzen e.d.; - organiseren van modeshows; - 
exploitatie van markten, markthallen en 

tentoonstellingsgebouwen. Deze klasse omvat niet: - 
organiseren van veilingen ( 82991 ,  82992 ): - 

organiseren van zuiver recreatieve evenementen 
( 93195 ). 

  

9002 

Dienstverlening 
voor de 
uitvoerende 
kunsten 

50% 

Dienstverlening voor uitvoerende kunst Deze klasse 
omvat: - decorontwerpers, -bouwers, -schilders, 

grimeurs e.d. voor het theaterwezen; - verhuur van 
geluids- en lichtapparaten met bedienend personeel 
voor het theaterwezen, verzorgen van geluidshows, 

lichtshows e.d.; - organiseren van culturele 
evenementen, veelal bestaande uit het 

samenbrengen van een aantal producties of 
kunstenaars binnen een eenmalig of periodiek 



terugkerend samenvattend geheel, zoals een festival. 
Deze klasse omvat niet: - televisie- en filmstudio's 

( 5912 ): - radio- en geluidsstudio's ( 5920 ).  

77299 

Verhuur van 
overige 
consumenten-
artikelen (rest) 

25% 

Verhuur van overige consumentenartikelen (rest) 
Deze klasse omvat: - verhuur van overige roerende 

goederen w.o. marktkramen; w.o. feesttenten, 
dansvloeren en tribunes; w.o. directie-, schaft-, 

toiletwagens e.d.; w.o. toneelkleding, -decors en -
rekwisieten; w.o. bloembakken, kunstbloemen, 
etalagemateriaal e.d.; w.o. emballagemateriaal, 
verhuisdozen e.d.; w.o. machines, apparaten en 

werktuigen voor de doe-het-zelvers; w.o. school- en 
andere boeken. 

  

77399 

Verhuur en lease 
van overige 
machines en 
werktuigen en van 
overige goederen 
(geen automaten)  

5% 

Verhuur en lease van overige machines en 
werktuigen en van overige goederen (geen 

automaten) Deze klasse omvat: - verhuur van 
overige goederen w.o. aanhangwagens en opleggers; 

w.o. heftrucks; w.o. toercaravans en vouwwagens; 
w.o. spoorwegmaterieel; w.o. motorfietsen, 
brommers en scootmobielen; - verhuur van 

transportcontainers. - verhuur en operational lease 
van overige machines en werktuigen zonder 

bedienend personeel, w.o. motoren en turbines, 
gereedschapswerktuigen; w.o. machines voor de 

delfstoffenwinning; w.o. uitrusting en materieel voor 
de olie- en gaswinning; w.o. audio- en 

videoapparaten, televisie-, film- en 
communicatieapparaten voor professioneel gebruik; 
w.o. geluids- en lichtinstallaties voor professioneel 

gebruik; w.o. meet- en regelapparaten en 
beveiligingsapparatuur; w.o. operatiekamers; w.o. 

hete luchtkanonnen en verwarmingsapparaten voor 
professioneel gebruik; w.o. drijvende bokken, 

kranen, duwbakken, pontons e.d. materieel; w.o. 
overige apparaten voor wetenschappelijke, 

commerciële en industriële doeleinden. Deze klasse 
omvat niet: - financial lease van machines en 

apparaten ( 6491 ); - verhuur en operational lease 
van audio- en videoapparaten e.d. voor huishoudelijk 

gebruik ( 77292 ) - verhuur van machines en 
apparaten voor de doe-het-zelvers ( 77299 ); - 
verhuur van land- en bosbouwmachines en -

werktuigen zonder bedienend personeel ( 7731 ); - 
verhuur van bouwmachines en -werktuigen zonder 

bedienend personeel ( 7732 ); - verhuur van 
computers en kantoormachines ( 7733 ).  



78201 Uitzendbureaus 5% 

Uitzendbureaus Deze klasse omvat: - het bemiddelen 
bij het tijdelijk plaatsen van personen, die tijdens de 

plaatsing door de uitzendorganisatie worden 
betaald. Deze klasse omvat niet: - 

bedrijfsverzorgingsdiensten voor akker- en 
tuinbouwbedrijven ( 0161 ); - 

bedrijfsverzorgingsdiensten voor veeteeltbedrijven 
( 0162 ); - uitlenen van personeel via arbeidspools 
opgericht door en bestemd voor de aangesloten 

leden ( 78202 ); - het tijdelijk plaatsen (detacheren) 
van eigen (loonlijst)personeel bij andere bedrijven 
waarbij de gezagsverhouding i.c. verantwoording 

over de te verrichten werkzaamheden bij het 
ontvangende bedrijf ligt ( 78202 ); - het detacheren 

van personeel, m.n. langdurig werkelozen en 
laaggeschoolde jongeren voor 

werkgelegenheidsprojecten die betrekking hebben 
op gesubsidieerde banen ( 78203 ); - het tijdelijk 

plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel 
bij andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c. 

verantwoording over de te verrichten 
werkzaamheden niet bij het ontvangende bedrijf ligt 

wordt ingedeeld volgens de activiteit die het 
personeel uitoefent. 

  

82999 
Overige zakelijke 
dienstverlening 
(rest) 

5% 

Overige zakelijke dienstverlening (rest) Deze klasse 
omvat: - het uitvoeren van loyality programma's 
(programma's van voordelen voor vaste klanten, 

klantenkaarten); - uitgeven, in omloop brengen van 
cadeau-, hotel-, boeken-, VVV-, dinerbonnen, 

spaarzegels e.d.; - aanbieden van allerlei soorten 
belevenissen en goederen als presentje voor derden 

bijvoorbeeld als kerstattentie voor werknemers; - 
fondsenwerving voor derden, sponsorwerving; - 

bezorgen van kranten, tijdschriften, weekbladen e.d. 
(geen colportage en wederverkoop); - plannen en 
regelen van alles rond een verhuizing, relocation 

services; - inventarisatiebureaus; - veilingmeesters; - 
advisering over schulden; - intermediair in drukwerk, 

opdrachten aannemen en uitbesteden; - 
bemiddeling bij de huur en verhuur van roerende 

goederen; - bemiddeling bij de verkoop van 
telefoonabonnementen; - bemiddeling voor 

kermisbedrijven richting gemeenten en 
toeleveranciers; - bemiddeling in andere diensten 

niet elders genoemd; - overige zakelijke 
dienstverlening (rest). 



90011 
Beoefening van 
podiumkunst 

100% 

Beoefening van podiumkunst Deze klasse omvat: - 
vertolkend, regisserend of improviserend bezig zijn 

met kunst dat doorgaans op een podium wordt 
gebracht, w.o. toneel, cabaret, mime; w.o. muziek 
inclusief majorettegroepen en tamboerkorpsen, 

popgroepen, diskjockeys e.d.; w.o. verzorgen van 
geluidshows, lichtshows e.d., stuntmannen; w.o. 

zang en dans; w.o. presentatoren, acteurs, 
conferenciers, sprekers; w.o. sprekers op bruiloften, 
begrafenissen, trouwambtenaren. Deze klasse omvat 

niet: - het geven van lezingen ( 85599 ); - circus- en 
variétéartiesten ( 90013 ).  

90012 
Producenten van 
podiumkunst 

100% 

Producenten van podiumkunst Deze klasse omvat: - 
managen van podiumproducties met betrekking tot 
de materiële - dus niet artistieke - aspecten. Deze 

klasse omvat niet: - organisatie van culturele 
evenementen ( 9002 ); - theaters, schouwburgen en 

concertgebouwen die zelf de programmering 
verzorgen ( 90041 ).  

90013 Circus en variété 50% 

Circus en variété Deze klasse omvat: - circussen en 
variététheaters; - circus- en variétéartiesten; - 
goochelaars, buiksprekers, illusionisten e.d.; - 

verhuur van dieren voor shows, films, 
reclamedoeleinden e.d. Deze klasse omvat niet: - 

conferenciers ( 90011 ).  

90042 Evenementenhallen 100% 

Evenementenhallen Deze klasse omvat: - dagelijks 
beheer voeren over eigen accommodaties of 

accommodaties van derden welke bestaan uit 
minstens één ruimte die regelmatig gebruikt wordt 
voor zowel voorstellingen van podiumkunsten als 

sportbeoefening en eventueel recreatieve 
evenementen. Deze klasse omvat niet: - het dagelijks 
beheer voeren over sportaccommodaties ( 9311 x).  

93195 
Organiseren van 
sportevenementen 

5% 

Organiseren van sportevenementen Deze klasse 
omvat: - organiseren van eenmalige of periodiek 

terugkerende sportevenementen: het verzorgen van 
de administratieve afwikkeling, tijdwaarneming, 

beschikbaar stellen van chips, verlichting enz. Deze 
klasse omvat niet: - organiseren van recreatieve 

evenementen ( 93299 ).  

93229 
Overige recreatie 
(rest)(geen 
jachthavens) 

5% 

Overige recreatie (rest, geen jachthavens) Deze 
klasse omvat: - organiseren van veelal eenmalige of 
periodiek terugkerende recreatieve evenementen; - 

organiseren van (personeels-)feesten, bruiloften, 
partijen, uitstapjes waarbij de verzorging zoals 

vervoer, horeca e.d. wordt uitbesteed; - organiseren 
van pokeravonden; - schutterijen; - exploitatie 

paintball-faciliteiten en escaperooms; - het 
verzorgen van vuurwerkshows; - 

Oranjeverenigingen; - het trainen van huisdieren; - 
overkoepelende, voorlichtende, adviserende en 



coördinerende activiteiten op het gebied van 
recreatie. Deze klasse omvat niet: - 

informatieverstrekking op het gebied van toerisme 
( 7990 ); - voorlichtende, adviserende en 

coördinerende activiteiten op het gebied van sport 
( 93196 ).  

Bron: CBS  –  SBI2008 coder ing  

 

  



Bedrijven en indeling aantal werkzame personen per bedrijf 
In de tabel hieronder is op basis van de gegevens van CBS aangegeven hoeveel bedrijven er per 

relevante SBI-code in Nederland staan ingeschreven en hoeveel werknemers daar werken. Het 

aantal werkzame personen is onderverdeeld in categorieën.  

SBI 
2008 

Bedrijfstakken Perce
ntage 
evene
ment
enbra
nche 

Totaal 
Bedrij
ven 

1 
Werkz
aam 
Perso
on 

2 
Werkz
ame 
Perso
nen 

3 Tot 5 
Werkza
me 
Persone
n 

5 Tot 
10 
Werkz
ame 
Perso
nen 

10 Tot 
20 
Werkz
ame 
Perso
nen 

20 Tot 
50 
Werkz
ame 
Perso
nen 

50 Tot 
100 
Werkz
ame 
Perso
nen 

100 
Tot 
250 
Werkz
ame 
Perso
nen1 

250 
Werkz
ame 
Perso
nen 
Of 
Meer1 

5621 Eventcatering 100% 13150 10745 1400 440 320 165 60 15 5 5 

7721 
Verhuur van sport- en 
recreatieartikelen 40% 1255 850 260 90 35 15 5 0 0 0 

7990 

Informatieverstrekking op het 
gebied van toerisme en 
reserveringsbureaus 10% 1760 1520 140 35 25 20 20 5 0 0 

8010 Particuliere beveiliging 10% 4330 3640 275 125 120 80 55 20 15 10 

8230 
Organiseren van congressen en 
beurzen 100% 1385 1080 145 55 45 30 15 10 5 0 

9002 
Dienstverlening voor de 
uitvoerende kunsten 50% 15875 14225 955 325 200 85 65 10 10 0 

77299 
Verhuur van overige 
consumentenartikelen (rest) 25% 1800 1185 315 130 90 45 20 10 5 0 

77399 

Verhuur en lease van overige 
machines en werktuigen en van 
overige goederen (geen 
automaten)  5% 1860 1355 245 105 65 50 20 10 10 0 

78201 Uitzendbureaus 5% 3845 1350 395 285 330 345 445 285 220 195 

82999 
Overige zakelijke 
dienstverlening (rest) 5% 4655 4110 315 80 70 45 25 10 5 0 

90011 Beoefening van podiumkunst 100% 28110 26565 950 390 155 25 10 5 5 0 

90012 Producenten van podiumkunst 100% 2995 2675 215 60 25 10 10 0 0 0 

90013 Circus en variété 50% 2580 2410 135 25 10 0 0 0 0 0 

90042 Evenementenhallen 100% 55 20 5 5 10 5 5 0 0 0 

93195 
Organiseren van 
sportevenementen 5% 1590 1260 170 65 50 25 15 5 0 0 

93299 
Overige recreatie (rest)(geen 
jachthavens) 5% 7955 6465 970 320 125 45 20 5 5 0 

 Totaal   93200 79455 6890 2535 1675 990 790 390 285 210 
Bron: CBS  –  dataset 81589NED, Bedri jven naar  de meest gedeta il leerde branches/bedrij fstakken (SBI  2008)  en 

naar bedri jfsgrootte en rechtsvorm  

  

 
1 Deze categorie is niet standaard beschikbaar in de gegevens van CBS. Deze is berekend door het aantal 
bedrijven met 0 tot 250 personen af te trekken van het aantal bedrijven met 100 of meer. Het verschil is het 
aantal bedrijven tussen de 100 en 250 personen. De overige bedrijven van 100 of meer hebben meer dan 250 
werkzame personen. 



Geschat aantal personen werkzaam op basis van SBI codes 
SBI 
2008 

Bedrijfstakken Perce
ntage 
evene
ment
enbra
nche 

Totaal 
Bedrijv
en 

1 
Werkza
am 
Persoon 

2 
Werkz
ame 
Perso
nen 

3 Tot 
5 
Werk
zame 
Perso
nen 

5 Tot 
10 
Werk
zame 
Pers
onen 

10 Tot 
20 
Werkza
me 
Persone
n 

20 Tot 
50 
Werk
zame 
Perso
nen 

50 
Tot 
100 
Werk
zame 
Pers
onen 

100 
Tot 
250 
Werkz
ame 
Perso
nen1 

250 
Werk
zame 
Perso
nen 
Of 
Meer
1 

Persone
n 
werkzaa
m in 
evenem
enten 

Totaal 
aantal 
persone
n 
werkza
am 

AANTAL MEDEWERKERS 
EVENEMENTEN 

Gekoz
en 
gemid
delde 
per 
categ
orie 

  1 2 4 7 17 40 80 200 400     

5621 Eventcatering 50% 6575 5372,5 1400 880 1120 1402,5 1200 600 500 1000 13475 26950 

7721 

Verhuur van sport- 
en 
recreatieartikelen 20% 251 170 104 72 49 51 40 0 0 0 486 2430 

7990 

Informatieverstrek
king op het gebied 
van toerisme en 
reserveringsbureau
s 10% 176 152 28 14 17,5 34 80 40 0 0 365,5 3655 

8010 
Particuliere 
beveiliging 12% 519,6 436,8 66 60 100,8 163,2 264 192 360 480 2122,8 17690 

8230 

Organiseren van 
congressen en 
beurzen 100% 1385 1080 290 220 315 510 600 800 1000 0 4815 4815 

9002 

Dienstverlening 
voor de 
uitvoerende 
kunsten 70% 11112,5 9957,5 1337 910 980 1011,5 1820 560 1400 0 17976 25680 

77299 

Verhuur van 
overige 
consumentenartike
len (rest) 15% 270 177,75 94,5 78 94,5 114,75 120 120 150 0 949,5 6330 

77399 

Verhuur en lease 
van overige 
machines en 
werktuigen en van 
overige goederen 
(geen automaten)  5% 93 67,75 24,5 21 22,75 42,5 40 40 100 0 358,5 7170 

78201 Uitzendbureaus 3% 115,35 40,5 23,7 34,2 69,3 175,95 534 684 1320 2340 5221,65 174055 

82999 

Overige zakelijke 
dienstverlening 
(rest) 3% 139,65 123,3 18,9 9,6 14,7 22,95 30 24 30 0 273,45 9115 

90011 
Beoefening van 
podiumkunst 50% 14055 13282,5 950 780 542,5 212,5 200 200 500 0 16667,5 33335 

90012 
Producenten van 
podiumkunst 100% 2995 2675 430 240 175 170 400 0 0 0 4090 4090 

90013 Circus en variété 50% 1290 1205 135 50 35 0 0 0 0 0 1425 2850 

90042 
Evenementenhalle
n 100% 55 20 10 20 70 85 200 0 0 0 405 405 

93195 
Organiseren van 
sportevenementen 5% 79,5 63 17 13 17,5 21,25 30 20 0 0 181,75 3635 

93299 

Overige recreatie 
(rest)(geen 
jachthavens) 5% 397,75 323,25 97 64 43,75 38,25 40 20 50 0 676,25 13525 

 Totaal   39.509 35.147 5.026 3.466 3.667 4.055 5.598 3.300 5.410 3.820 69.489 335.730 

Bron: CBS  –  dataset 81589NED, Bedri jven naar  de meest gedeta il leerde branches/bedrij fstakken (SBI  2008)  en 

naar bedri jfsgrootte en rechtsvorm  

De bovenstaande tabel geeft een schatting van het aantal werkende personen op basis van het 

aantal bedrijven. Voor iedere categorie is een gemiddeld aantal personen gekozen (voor bedrijven 



met 10 tot 20 werkzame personen, bijvoorbeeld gaan we uit van gemiddeld 17 personen). Deze 

gemiddelde worden vermenigvuldigd met het aantal bedrijven in de SBI-code die onder de 

evenementenbranche vallen. Dit aantal is berekend door het percentage bedrijven in de SBI-code 

dat geschat wordt tot de evenementenbranche te behoren. 

Uit deze berekening blijkt dat er 69.489 personen in de evenementenbranche werken. Afgerond is 

dit dus ongeveer 70.000 personen.  

Berekening vanuit loonquote 
De omzet van de evenementenbranche wordt geschat op 3,4 miljard euro. Aan de hand van deze 

omzet is het mogelijk om te berekenen hoeveel er aan loon uitgegeven wordt. Dit kan door gebruik 

te maken van de zogenaamde arbeidsinkomensquote.  

In Nederland ligt de arbeidsinkomensquote al een aantal jaar rond de 73% (gebaseerd op alle 

bedrijfstakken exclusief overheidsdiensten en onderwijs)2.

 

Dit zou betekenen dat van de 3,4 miljard er uiteindelijk 73% wordt uitgegeven aan arbeidskosten. Dit 

is 2,48 miljard euro. 

Omzet branche € 3.400.000.000,00 

Arbeidsinkomensquote (in%) 73% 

Totaalbedrag arbeidsinkomen € 2.482.000.000,00 

Modaal inkomen € 36.500,00 

Aantal VTE werknemers 68.000,00 

 

Als we aannemen dat er in de evenementenbranche het gemiddelde inkomen overeenkomt met het 

 
2 Als alleen gekeken wordt naar Horeca of Recreatie, Cultuur en Sport ligt het arbeidsinkomensquote overigens 
boven de 80%. Er is hier echter gekozen voor het landelijk gemiddelde aangezien de evenementenbranche 
over meerdere sectoren heen stijgt.  



modale inkomen van Nederland (36.500 euro), zou dit neerkomen op 68.000 voltijdsequivalente 

banen, werkzaam in de branche. 

Conclusie 
Er zijn geen harde cijfers over het aantal personen dat werkzaam is in de evenementenbranche. Dit 

komt omdat het een zeer diverse branche is. Hierboven hebben we op twee verschillende manieren 

geprobeerd het aantal werkzame personen te berekenen. Hierbij zijn steeds een aantal aannames 

gemaakt. De eerste berekening kwam uit op 70.000 personen, de tweede op 68.000 VTE-personen.  

Op basis van deze berekeningen, en overleg binnen de brancheorganisatie, kunnen we zeggen dat 

het aantal van 65.000 tot 70.000 personen een reële inschatting is van het aantal personen dat 

afhankelijk is van de evenementenbranche voor hun inkomen. 


