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1 Inleiding 

In opdracht van stichting Cultuur-Ondernemen, in naam van de heer J. Heinsius, heeft 
Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de rol van kunst en cultuur 
in het dagelijks leven van de Nederlandse bevolking.  
 
In dit hoofdstuk worden (na de achtergrond en de probleemstelling) eerst de samenvatting, 
de conclusies en de aanbevelingen van het onderzoek behandeld. Vervolgens wordt stilge-
staan bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
leeswijzer voor de overige hoofdstukken.  
 
1.1 Achtergrond van het onderzoek 

Dit jaar is Kunstenaars&CO samengegaan met Kunst & Zaken. Per 1 juli 2010 is de orga-
nisatie officieel gestart. De nieuwe stichting ‘Cultuur-Ondernemen1’ heeft de ambitie om 
het ondernemend vermogen van kunstenaars, creatieven en culturele instellingen te ver-
sterken.  
 
Cultuur-Ondernemen heeft Motivaction benaderd voor een onderzoek naar de betekenis 
van kunst en cultuur in het dagelijks leven. In 2007 heeft Motivaction (in opdracht van 
Kunstenaars&CO) reeds een verkennend onderzoek uitgevoerd. Een belangrijke aanleiding 
voor deze nieuwe meting is het huidige polieke klimaat, waarin de culturele en creatieve 
sector sterk onder druk staat. “De culturele en creatieve sector heeft juist nu behoefte aan 
meer support. De urgentie van cultureel ondernemerschap was nog nooit zo groot. Evenals 
de behoefte uit onze samenleving aan innovaties. Kunstenaars, creatieven en culturele 
instellingen spelen hierin een steeds grotere en belangrijkere rol.” (Marianne Berendse in 
gezamenlijk persbericht van Kunstenaars&CO en Kunst & Zaken, 2 maart 2010). Net als in 
2007 is een commissie ingesteld om het onderzoek te begeleiden.2 
 
Cultuur-Ondernemen zou kunstinstellingen graag helpen om de wisselwerking tussen 
vraag (wat wil het publiek?) en aanbod (wat maakt de kunstenaar?) te verbeteren. Door in 
te spelen op het gedrag, de voorkeuren en bereikbaarheid van verschillende doelgroepen 
zouden vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten. Een belangrijke onderzoeks-
vraag is dan ook: hoe kan de sector inspelen op het draagvlak voor kunst en cultuur en op 
de behoeftes van verschillende groepen in de samenleving? 
 
Daarnaast is het, met het vervagen van de grenzen tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ cultuur, van 
belang om de betekenis van en het draagvlak voor kunst en cultuur in brede zin te onder-
zoeken, evenals de maatschappelijke functies van kunst en cultuur buiten de kunstsector 
(zoals in de zorg, in wijken enzovoort).  
 
 
 
 

                                                      
1 In dit rapport wordt daarom in plaats van 'Kunstenaars&CO' gerefereerd aan 'Cultuur-Ondernemen'. 
2   In bijlage 1 is een overzicht van de leden van de begeleidingscommissie opgenomen. 
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De doelstelling van het onderzoek is: 
 
Het onderzoeken van de rol en betekenis (in 2010) van kunst en cultuur in brede 
zin in het dagelijks leven van de hedendaagse Nederlandse bevolking, om Cul-
tuur-Ondernemen:  
– Inzicht te geven in de grootte van het draagvlak van kunst en cultuur in 

brede zin en de ontwikkelingen sinds 2007; 
– Aanknopingspunten te bieden voor het profiel, de wensen en aanspreekvorm 

van de verschillende te onderscheiden groepen binnen de Nederlandse be-
volking.  

 
De bijbehorende probleemstelling luidt: 
 
Welke rol spelen kunst en cultuur in brede zin in het dagelijks leven van de Ne-
derlandse bevolking van 15-80 jaar en meer specifiek voor de te onderscheiden 
groepen daarbinnen? 
 
De onderzoeksvragen die worden beantwoord zijn: 
1. Welke houding heeft de Nederlandse bevolking ten aanzien van kunst en cultuur, 

ofwel in hoeverre is er draagvlak voor kunst en cultuur (in brede zin)? 
2. Wat zijn de ontwikkelingen ten opzichte van 2007? 
3. In hoeverre participeert men zelf in kunst en cultuur (in brede zin)? 
4. Met welke motivatie neemt men deel aan diverse vormen van kunst en cultuur? 
5. Wat is het effect van kunst en cultuur buiten de kunstsector? Hoe ervaart men bij-

voorbeeld kunst in zorginstellingen, wijken en andere openbare ruimtes? Welke moge-
lijkheden zien mensen zelf als het gaat om kunst in de openbare ruimte?  

6. Zijn er qua houding, participatie en motivatie verschillende groepen te onderscheiden? 
7. Hoe kunnen kunstinstellingen in de sector inspelen op deze groepen: hoe kunnen zij 

het best aangesproken en bereikt worden? 
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1.3 Conclusies en aanbevelingen 

Beeldvorming bepalend voor draagvlak 
Als een representatieve groep Nederlanders wordt gevraagd naar de betekenis van kunst en 
cultuur blijkt er sprake van een kloof in de beeldvorming. De meeste Nederlanders hante-
ren een 'smalle' definitie van kunst en cultuur en denken veelal aan de 'geijkte' vormen; 
zoals museumbezoek, klassieke schilderkunst en subsidieverstrekking aan beeldend kun-
stenaars. Zo ontstaat een beeld of wellicht een misvatting dat kunst en cultuur 'duur' is, 
subsidies 'weggegooid geld' en voor een flink aantal Nederlanders dat kunst en cultuur 'niet 
voor hen is'. Wanneer de definitie van kunst en cultuur ruimer wordt opgevat, en bijvoor-
beeld óók gewoontes en gebruiken, zang en rap, woonwijkversiering, straattheater of het 
bezoeken van een popconcert omvat, realiseren veel Nederlanders zich dat kunst en cultuur 
voor hen wel degelijk een belangrijk onderdeel is in hun leven. In dat geval is kunst en 
cultuur een onderdeel van je identiteit en is het een uiting van wie je bent en in wat voor 
cultuur of subcultuur je leeft of wenst te leven. 
 
Voor iedereen betekent kunst en cultuur wel iets 
Het heeft te maken met persoonlijke voorkeur, maar voor iedereen betekent kunst en cul-
tuur wel iets. De één houdt meer van klassieke muziek en schilderkunst, de ander meer van 
films en popmuziek. Zo is er ook voor iedere vorm van kunst en cultuur een ander publiek 
en zijn er altijd zowel 'haters' als ‘lovers’. Inherent daaraan, zal er logischerwijs ook altijd 
wel uit de één of andere hoek kritiek zijn als het gaat om de subsidiëring van verschillende 
vormen van kunst en cultuur. Voor elke vorm is een groep 'voorstanders' en 'tegenstanders'.  
 
− Er is veel meer draagvlak voor kunst en cultuur in de Nederlandse samenleving dan de 

sector beseft: daar moet de sector zich collectief iets van aantrekken. De essentie is een 
verbreding van het begrip kunst en cultuur door het 'vastgeroeste', 'elitaire' imago open 
te breken. Door kunst en cultuur open neer te zetten kan de misvatting dat kunst en 
cultuur is voorbehouden aan een hoger opgeleide sociale bovenlaag van de samenleving 
worden tegengegaan. Voor elke Nederlander is de beleving van kunst en cultuur weer 
anders: door mensen te laten inzien dat zij in hun dagelijks leven wel degelijk in aan-
raking komen met kunst en cultuur (ieder op zijn of haar eigen manier), kan de sector 
de persoonlijke relevantie onder de Nederlanders (vooral onder jongeren) vergroten.  

 
Algemeen belang van kunst en cultuur in hoge mate erkend 
Los van de persoonlijke voorkeur, erkent een ruime meerderheid van de Nederlanders het 
algemene belang van kunst en cultuur voor de samenleving. Als het om de algemene 
ontwikkeling van kinderen gaat, of het gegeven dat kunst en cultuur voor iedereen is en dat 
er überhaupt kunstenaars zijn, is het belang dat de Nederlander aan kunst en cultuur 
hecht nog veel groter. In tegenstelling tot de heersende opinie dat kunst en cultuur niet 
belangrijk zou zijn, is er juist veel draagvlak voor subsidiëring van kunst en cultuur in de 
samenleving. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt de totale rijksuitgaven 
aan kunst en cultuur helemaal niet te hoog. Met name als het gaat om de ontwikkeling van 
kinderen is het draagvlak voor subsidiëring onder de Nederlandse bevolking zeer groot.  
 
− Het bestaansrecht van de kunst- en cultuursector wordt erkend door de samenleving, 

dus daar mag ook wat tegenover staan. Juist in (financieel) moeilijke tijden bieden 
kunst en cultuur perspectief. Het draagvlak voor subsidiëring is al groot, dus de sector 
zou daar op kunnen inspelen door het maatschappelijk nut van kunst en cultuur veel 
meer kenbaar te maken, specifiek als het gaat om de algemene ontwikkeling van kin-
deren. De socialiserende waarde van kunst en cultuur voor maatschappelijk minder be-
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trokken burgers lijkt nog een bijna onontgonnen gebied. Uit het Mentality waardenon-
derzoek wordt duidelijk vastgesteld dat ‘kunstliefhebbers’ hoger scoren op tolerantie, 
verdraagzaamheid, empathie en respect voor andere leefgewoonten. 

− De kunst en cultuursector zou kunnen lobbyen voor het opnemen van kunst en cultuur 
als vast onderdeel in de lesprogramma’s over burgerschap, waarbij de koppeling met 
maatschappelijke identiteit en geschiedenis gezocht kan worden. Ook kan zij het 
draagvlak vergroten door het (blijven) organiseren van culturele en kunstzinnige 
buurtactiviteiten voor kinderen (zoals kindertheater of kinderconcerten). Hoe eerder 
kinderen in aanraking komen met kunst, des te groter is de groep potentiële kunstlief-
hebbers in de toekomst: we zien waardenoverdracht al jaren terug in ons Mentality-
onderzoek. In de praktijk zijn er ook voorbeelden van hoe bijvoorbeeld muziek hoge so-
ciale waarden kan overbrengen op kinderen. Zo reikte prins Willem-Alexander recente-
lijk de Erasmusprijs uit aan de bedenker van 'Het Systeem' waarbij tienduizenden Ve-
nezolaanse kinderen uit arme buurten hun leven ingrijpend zagen veranderen door 
klassieke muziek. Het project gaat verder dan de klassieke armenzorg, sociale woning-
bouw, buurtklinieken of voedselsubsidies, maar bevecht sociale achterstand met mu-
ziekles. Niet alleen leverde dat honderden professionele musici op, maar ook de afha-
kers leerden een manier om met elkaar te leren omgaan, een vorm van sociale ontwik-
keling. Inmiddels is 'El Sistema' een begrip in Venezuela en uitgegroeid tot een erkende 
innovatieve onderwijsmethode met muziek als middel voor sociale en intellectuele ont-
wikkeling. De ambassadeur van 'El Sistema' zegt daarover zelf: "Aanvankelijk was 
kunst een zaak van enkelen voor enkelen,…later van enkelen voor velen" (Jose Antonio 
Abreau in Trouw, 7 oktober 2010).  

 
Kunst en cultuur kan groepen verbinden  
Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst hebben vaak 
een veel bredere opvatting van kunst en cultuur. Met name cultuur is bij hen veel meer 
verweven in hun dagelijks leven. Hoewel de participatie in de meeste vormen van kunst en 
cultuur lager is dan onder 'oorspronkelijke' Nederlanders (van Westerse afkomst), zien we 
dat bepaalde activiteiten (zoals bioscoopbezoek en dancefeesten) juist populairder zijn.  
Hoewel het persoonlijke belang dat deze groep aan kunst (zonder cultuur) hecht lager is 
dan onder autochtone Nederlanders, wordt het algemeen belang van kunst en cultuur (met 
name met betrekking tot de algemene ontwikkeling van kinderen) ook in hoge mate erkend 
door Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Onder 
deze groep is het draagvlak voor subsidies zelfs nog groter.  
 
− De kunst en cultuursector kan rekenen op een breed draagvlak onder Nederlanders 

van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Kunst en cultuur kan 
een belangrijke rol spelen in de binding met de Nederlandse identiteit, daar staat deze 
groep ook voor open. Mede omdat deze groep bereid is om iets te betalen, vormen zij 
daarnaast ook een interessante nieuwe commerciële doelgroep. 

 
Voor alle bevolkingsgroepen, zowel oorspronkelijke als Nieuwe Nederlanders, mannen als 
vrouwen, hoger als lageropgeleiden, geldt dat er behoefte is aan meer culturele activiteiten 
in de buurt. Door kunst en cultuur letterlijk 'dichter bij huis' te brengen (zoals muziekop-
tredens en voorstellingen in de buurt) kunnen verschillen tussen bevolkingsgroepen worden 
overstegen. Door een thema te kiezen dat breed aanspreekt, zoals zang, dans, muziek  en 
eten, kunnen verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbonden worden, met name 
wanneer wordt ingezet op universele sentimenten en emoties.  
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Inspelen op vraag uit de samenleving 
Als kunstenaars willen inspelen op vragen uit de samenleving, is het belangrijk om te 
kijken naar voorkeuren en behoeften van verschillende doelgroepen. Het zijn vooral oude-
ren, vrouwen en Nederlanders met een hogere opleiding en hoger inkomen die de meest 
positieve houding en affiniteit hebben met kunst en cultuur. Kenmerkend voor het profiel 
van de groep die bijna alles wat te maken heeft met kunst en cultuur afwijst, kunst en 
cultuur 'duur' vindt en subsidies 'weggegooid geld', is niet alleen leeftijd, opleiding en socia-
le klasse. Deze groep is beter te typeren en te leren kennen in relatie tot hun levensinstel-
ling en maatschappelijke normen en waarden, op basis waarvan het Mentality-model Ne-
derlanders groepeert. Hierin ligt een groot deel van de motieven voor deelname aan kunst- 
en cultuuractiviteiten besloten. In bijlage 1 staat een uitgebreide toelichting op het Menta-
lity-model en de verschillende milieus daarbinnen.  
Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende groepen binnen de samenleving veelal zeer diverse 
voorkeuren hebben voor bepaalde vormen van kunst en cultuur en vanuit een variatie van 
drijfveren overweegt om daarin te participeren. Binnen het Mentality-model zijn duidelijk 
drie clusters te onderscheiden waar de kunst- en cultuursector zich op zou kunnen richten. In 
figuur 1.2 en 1.3 staat een overzicht van deze drie clusters op basis van het Mentality 
waardenonderzoek.  
 
Figuur 1.2 clustering groepen op basis van Mentality 

 

 Laagdrempelige amusementsdeelnemers (44% van de Nederlanders) 

 Cognitieve kunst en cultuurhistorieliefhebbers (21% van de Nederlanders) 

 Intrinsiek gemotiveerde kunst en cultuurliefhebbers (35% van de Nederlanders) 
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1. Laagdrempelige amusementsdeelnemers  
Het grootste cluster beslaat een kleine helft van de Nederlandse bevolking (44%) en neemt, 
in relatie tot de andere clusters, sneller in omvang toe. Dit cluster bestaat uit groepen die 
wij aanduiden als moderne burgerij, opwaarts mobielen en gemaksgeoriënteerden. Binnen 
dit cluster bevindt zich de grootste groep die een smalle, elitaire definitie van kunst en 
cultuur hanteert, weinig tot niets met kunst en cultuur heeft (of denkt te hebben) en het 
minste open staat voor de subsidiëring ervan. Deze groep is echter wel degelijk bereid om 
culturele activiteiten te ondernemen, zolang deze maar aangenaam en laagdrempelig zijn. 
Het motief om iets cultureels te ondernemen is vooral om vermaakt te worden en voor de 
gezelligheid. Populair zijn grootschalige evenementen met mooie decors en grote shows 
gericht op plezier en het collectief ervaren, zoals musicals en muziekoptredens in een hal of 
stadion. Kennis neemt men wel tot zich, maar het moet wel aantrekkelijk zijn en (als het 
even kan) op een presenteerblaadje worden aangereikt. Door deze milieus spelenderwijs in 
aanraking te laten komen met kunst en cultuur (met thema's die breed aansluiting vinden), 
is er genoeg draagvlak, zolang het maar ontspannend is en makkelijk te 'verteren'. Daarbij 
zijn bepaalde vormen van vermaak -zoals André Rieu en het winnen van het televisiepro-
gramma 'Holland's got talent' door een operazanger- uitstekend in staat om een brug te 
slaan tussen kunst en vermaak.  
 

2. Cognitieve kunst en cultuurhistorieliefhebbers  
Het tweede cluster -dat overwegend bestaat uit nieuwe conservatieven en de traditionele 
burgerij- is geïnteresseerd in kunst en cultuur met een historische en nostalgische waarde. 
Zij zijn trots op Nederlands rijke historie. Ze hebben wel een mening over kunst en cultuur, 
maar zullen deze niet snel delen met anderen buiten hun eigen milieu. Hun behoefte is 
kennisgericht, ze willen graag wat leren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de 
(klein)kinderen. Deze groep is cognitief ingesteld en heeft ook wel een mening over kunst en 
cultuur, maar houdt die graag voor zichzelf en gelijkgestemden. 
 

3. Intrinsiek gemotiveerde kunst en cultuurliefhebbers  
Het derde cluster bestaat overwegend uit kosmopolieten, postmaterialisten en postmoderne 
hedonisten, milieus met een hogere sociaaleconomische status en een postmoderne waar-
denoriëntatie. Deze, over het algemeen meer stedelijk georiënteerde milieus, zoeken in 
kunst en cultuur inspiratie, 'verheffing' en zijn vooral gemotiveerd vanuit zelfontplooiing. 
Zij besteden in het dagelijks leven meer tijd aan kunst en cultuur en zoeken het ook op of 
dragen er zelf aan bij. Dit cluster is meer gericht op kunst en cultuur van de toekomst, en is 
ook bereid om daar deel van uit te maken. Zij erkennen het algemeen belang van kunst en 
cultuur in hoge mate en zijn zeer ondernemend in kunstzinnige en culturele activiteiten. 
Het draagvlak voor subsidiëring van de sector is groot en ook staan zij open voor het ont-
moeten van kunstenaars.  
 
De drie verschillende clusters hebben hun eigen mediavoorkeur, zowel naar mediadrager 
(lezen of kijken) als naar redactionele formule; bovendien heeft ieder cluster zijn of haar 
eigen gezelschaps- en artiestenvoorkeur. De verschillende doelgroepen vinden hun eigen 
weg, zij sturen zichzelf. Door middel van doelgroeponderzoek kunnen sponsoren ook speci-
fiek bepalen wie zij op welk moment met welke boodschap willen bereiken. Mentality biedt 
hiervoor concrete aanknopingspunten: we weten van elk milieu welke televisieprogramma's 
men kijkt, welke tijdschriften men leest, welke merken men gebruikt, welke bekende Ne-
derlanders het meeste aanspreken en op wat voor manier (met welke 'tone-of voice') men 
het best benaderd kan worden. 
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Figuur 1.3 Overzicht motivaties, behoeften, belang en bereik per cluster 

 
Zelfkritische vermogen sector verhogen 
In een tijd dat vergaande bezuinigingen op de kunst- en culturele sector worden aangekon-
digd vraagt dit om een zelfreflectie en diepgaande evaluatie. Hoe heeft het zo ver kunnen 
komen dat kunst en cultuur zo ver zijn losgezongen van de samenleving dat grote groepen 
uit het electoraat menen dat het hier om een luxe gaat? 
 
“Wanneer generaties lang op kunstacademies, de studenten worden opgeleid en klaarge-
stoomd om zich af te zetten tegen de maatschappij, vooral duidelijk te maken waar de kunst 
en de kunstenaars anders zijn dan die samenleving, kunnen de effecten daarvan niet uit-
blijven." Uit: Menno Jonker ‘Twisten over Smaak’, essay 2010  
 
Onderscheid tussen hoge en lage cultuur is vooral gemaakt en aangegeven door de culturele 
elite en dat onderscheid is niet door anderen aangevochten. Hoge cultuur vraagt om kennis, 
het scherpt de geest en werkt soms de bevreemding in de hand; behagen is hier geen doel; 
het bevorderen van onzekerheid verbreedt uiteindelijk de blik en maakt nieuwe ontwikke-
lingen mogelijk. Hoge kunst is veelal abstracter en de sleutel tot het bereiken van deze 
uitingen ligt eerder op het basaal rationele niveau van aspiraties en vitale verbintenissen. 
Deze processen zijn sterk verbonden met sociale status, het participeren in uitingen die niet 
mooi, aangenaam of ontspannend zijn moeten dus een andere minder uitgesproken bevre-
diging of magische band bevorderen: ‘er moet toch iets zijn?’ 
 
De zogenaamde lagere cultuur wordt zo genoemd omdat het in belang -en dus hiërarchie- 
lager zou zijn, het zo benoemen is een waardeoordeel en werkt polarisatie in de hand. Lage-
re kunst en cultuur mag juist niet bevreemden of de onzekerheid in de hand werken, het 
dient te behagen en te bevestigen. Lage kunst is veelal letterlijk en begrijpelijk en richt zich 
voornamelijk op basaal emotionele herkenningspunten.  
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Kunst en 
cultuur van 
de toekomst 

Meedenken, 
Cocreatie 
Scherpen van de 
geest 

Overal waar kunst en 
cultuur te beleven is 
en waar 'het gebeurt', 
incrowd van 'de 
kunstwereld' 
Bijvoorbeeld: theater 
in oude loods 
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− Zoals ieder bedrijf zichzelf tegen het licht moet houden, is een ingrijpende verandering 
in het zelfkritische vermogen van de kunst- en cultuursector noodzakelijk. Gezien de 
urgentie, kan de sector het zich niet permitteren om te weigeren zich te associëren met 
populaire vormen van kunst en cultuur. Door de structuur open te breken en populaire 
cultuur meer centraal te stellen, verbreedt men de oriëntatie op het culturele veld en 
komt een open en dynamisch gebied voorhanden.  

 
Populaire kunst en cultuur meer centraal stellen 
De groep die nu nauwelijks wordt bereikt door de sector is omvangrijk (beslaat bijna de helft 
van de Nederlandse samenleving) en groeit naar verhouding ook het hardst. Er is meer aan-
dacht voor strategieontwikkeling nodig om de middelmilieus te bereiken. Momenteel ont-
breekt het aan een deugdelijke strategie om de aandacht van mensen te vangen: niet alleen 
van bovenaf, maar juist van onderaf.  
− Door beleidsmatig populaire kunst en cultuur als vertrekbasis te nemen en een be-

nadering vanuit 'human interest' te hanteren, kan een bredere groep binnen de 
samenleving worden geënthousiasmeerd. Vooral als het gaat om het vergroten van het 
draagvlak onder jongere doelgroepen is een minder traditionele invalshoek van kunst 
en cultuur belangrijk.  

− Het huidige aanbod, met name in de hogere echelons, maar ook in de amateursector, is 
met name gericht op individuen en spreekt deze groep nauwelijks aan. Als de sector 
zich zou richten op de werving van groepen zou de drempel tot participatie voor deze 
groep eenvoudiger te beslechten zijn. Zo zou men het verdienmodel van de musicalsec-
tor centraal kunnen stellen. Momenteel is 'amusement' en 'hoge kunst' van elkaar ge-
separeerd, maar door de ‘gelaagdheid’ in kunst- en cultuurvormen terug te brengen kan 
betekenisgeving op verschillende niveaus bewerkstelligd worden.  

− Door terug te gaan naar de inhoud, kan men kunst en cultuur op verschillende manie-
ren interpreteren. Zo kan men met de ogen van een kind naar een schilderij kijken en 
daarvan de schoonheid inzien, zonder dat daar voorkennis voor nodig is. Een film van 
Hitchcock kan gezien worden als arthouse, maar ook als vermaak. En om de schoon-
heid van een klassiek ballet te ervaren is geen taalkennis noodzakelijk. Zo zijn er tal 
van uiteenlopende kunstvormen die heel veel mensen mooi vinden: kunst is een 
krachtige beeldtaal die voor iedereen te verstaan moet zijn en zowel jong als oud kan 
beroeren.  

 
Maatschappelijke waarde benutten 
Docenten kunnen als 'verbindingsofficieren' fungeren voor kinderen en professioneel kunst-
beoefenaars kunnen van betekenis zijn voor amateurs, waarbij men een voorbeeld kan 
nemen aan de sport. Sporters hebben hun sector beter in kaart gebracht en laten de beide 
sectoren topsport en basissport veel beter op elkaar aansluiten en over en weer bevorderen. 
Succesvolle topsporters van schaatsen, dressuur, voetbal tot schaken stimuleren dat in het 
lokale verenigingsleven een ware opbloei ontstaat van jongeren die een aspiratie hebben 
gevonden. Een aspiratie nastreven versterkt het zelfbeeld en de sociaal- maatschappelijke 
betrokkenheid. Topsporters lijken op geen enkele manier neer te kijken op amateurs of 
beginnende sporters, integendeel. Zij weten dat hun opvolgers zich wellicht onder de nu 
ploeterende junioren bevinden, er is geen drempel voor die aankomende sporters, het is een 
kwestie van talent en discipline en wanneer de prestaties dat toestaan is de top binnen 
bereik. 
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− De sector zou het maatschappelijke belang en de invloed van kunst en cultuur op struc-
turele zelfbeeldversterking en bevestiging van de eigen identiteit niet onbenut moeten 
laten. Hierbij kan de sector een voorbeeld nemen aan Nieuwe Nederlanders die kunst 
en cultuur als ontmoetingsplaats gebruiken.  

 
In de kunstsector zijn ook goede voorbeelden bekend waar burgerschapscursussen gepaard 
gaan met voorlezen en debatteren over de cultuur en het bezoeken van musea en plaatsen 
waar met geconfronteerd wordt met cultureel erfgoed zoals beelden en monumenten.  
Topartiesten geven Masterclasses aan jong talent. Het belang van de zogenaamde culturele 
broedplaatsen, verzamelplaatsen van ateliers en kunstenaars mag niet worden onderschat, 
maar de koppeling van die broedplaatsen met buurtwerk of brede maatschappelijke ontwik-
keling is niet altijd evident.  
 
Dat de sector op zichzelf teruggeworpen wordt zou louterend kunnen werken wanneer men 
leert te leren kijken als ondernemer. Niet alleen kunnen door innovatie en bevordering van 
zakelijke creativiteit overheidsmiddelen succesvoller worden ingezet, maar tevens kan de 
betekenis van kunst en cultuur voor een grotere groep in de samenleving bevorderd worden. 
Daarin moet de sector zich niet laten beperken tot de ruimte die overheid en andere institu-
ties haar nu laten. In het politieke debat zou de sector kunnen teruggrijpen op het feit dat 
de kunstwereld ook een maatschappelijke dienstverlening levert en de rol die zij kan ver-
vullen als het gaat om armoedebestrijding en het tegengaan van sociale uitgeslotenheid. 
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1.4 Samenvatting 

Beeldvorming: traditioneel imago kunst en cultuur overheerst  
Bij kunst en cultuur denken de meeste Nederlanders aan musea (50%), theatervoorstellin-
gen (21%) en schilderkunst/schilderijen (15%). Als het gaat om de persoonlijke betekenis 
van kunst en cultuur noemt men vaak intrinsieke associaties zoals 'ontspanning' en 'mooi'.  
Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst (Nieuwe 
Nederlanders) denken ook vooral aan musea (44%) en schilderkunst (22%), maar noemen 
daarnaast ook vaak muziek (38%), eten/koken (28%) en dans (24%). Kunst en cultuur roept 
bij Nieuwe Nederlanders associaties op met muziek, geloof, eten en familie. In 2007 zijn er 
geen open vragen naar spontane associaties voorgelegd. 
 
Ook als het gaat om 'geholpen' (voorgecodeerde) activiteiten beperkt de beeldvorming zich 
voornamelijk tot de meer 'geijkte', 'hogere' vormen van kunst en cultuur; een meerderheid 
van de Nederlanders ziet het bezoeken van musea (83%), historische locaties (81%), monu-
menten (77%), tentoonstelling in een galerie (71%), klassiek ballet (69%) en een opera (68%) 
als kunst en cultuur. Illustrerend is het feit dat 'het luisteren naar klassieke muziek' twee 
keer zo vaak (51%) als kunst en cultuur gezien wordt dan 'naar popmuziek luisteren' (27%). 
Ongeveer een derde van de Nederlanders twijfelt of het bezoeken van een musical, muziek 
maken, een filmfestival bezoeken of schrijven wel of niet onder kunst en cultuur valt. Het 
bezoeken van een danceparty, een stripboek lezen, uit eten gaan en het kijken naar reality-
tv wordt door een meerderheid niet gezien als kunst en cultuur.  
 
Algemeen belang: meerderheid Nederlanders erkent algemeen belang  
Net als in 2007 erkent een meerderheid van de Nederlanders het algemene belang van 
kunst en cultuur. Maar liefst 96% van de Nederlanders waardeert het dat andere mensen 
creatief bezig zijn (in 2007 was dat 94%). Bijna 89% van de Nederlanders vindt dat kunst 
en cultuur 'voor iedereen' is (in 2007 was 92% het met deze stelling eens). Bijna vier op de 
vijf Nederlanders (79%) vindt het belangrijk dat er kunstenaars zijn (in 2007 was dat 83%). 
Net als in 2007 vinden vrijwel alle Nederlanders (93%) het belangrijk dat kinderen iets 
meekrijgen van kunst en cultuur en bijna vier op de vijf (79%) dat kunst en cultuur een 
onderdeel is van lesprogramma's in het onderwijs. 
 
Definitie bepalend voor belang 
Een aanname uit het onderzoek van 2007 was dat men het algemeen belang van kunst en 
cultuur wel erkent, maar dat men kunst en cultuur minder belangrijk vindt voor zichzelf. 
Daarom hebben we in 2010 een extra vraag gesteld. Hieruit blijkt inderdaad dat een ruime 
meerderheid van de Nederlanders kunst en cultuur belangrijk vindt voor de samenleving 
(71%) en helemaal voor (de algemene ontwikkeling van) kinderen (77%), maar in mindere 
mate voor zichzelf (51%). Hetzelfde geldt voor Nieuwe Nederlanders: ook zij vinden kunst 
en cultuur vaker belangrijk voor de samenleving (62%) en kinderen (69%) dan zichzelf 
(47%). 
Een tweede aanname op basis van het onderzoek uit 2007 was dat de definitie van kunst en 
cultuur bepalend is voor het belang. Om dit vermoeden te bevestigen (of ontkrachten) is 
deze vraag twee keer voorgelegd, de tweede keer met de bredere definitie van kunst en 
cultuur in het achterhoofd. We zien inderdaad dat het algemene belang stijgt (zie figuur 
1.1a), maar opvallender nog, dat de groep die kunst en cultuur 'voor mij persoonlijk' onbe-
langrijk vindt afneemt (zie figuur 1.1b). Vooral onder jongeren zien we een stijging van de 
groep die kunst en cultuur persoonlijk (zeer) belangrijk vindt (van 41% tot 54%) en sterke 
daling van de 'ongeïnteresseerde' groep (van 26% tot 14%). 
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Figuur 1.1a “In hoeverre vindt u kunst en cultuur belangrijk…?”  
 Eerste keer % 

(zeer) belangrijk 
Tweede keer % 
(zeer) belangrijk  

…voor mij persoonlijk 51% 53% 
…voor de Nederlandse samenleving 71% 77% 
…voor de (algemene ontwikkeling van) kinderen 77% 85% 

 
Figuur 1.1b “In hoeverre vindt u kunst en cultuur belangrijk…?”  
 Eerste keer % 

(zeer) onbelang-
rijk 

Tweede keer % 
(zeer) onbelang-
rijk 

…voor mij persoonlijk 20% 15% 
…voor de Nederlandse samenleving 5% 5% 
…voor de (algemene ontwikkeling van) kinderen 5% 4% 

 
Belang kunst (zonder cultuur): minder hoog onder Nieuwe Nederlanders 
Voor 41% van de Nederlanders is kunst (zonder cultuur) een belangrijk onderdeel in hun 
leven. Naarmate men ouder is, hoger opgeleid is een hoger inkomen heeft, is kunst vaker 
een belangrijk onderdeel in het leven. In 2007 was het percentage Nederlanders dat aangaf 
dat kunst een belangrijk onderdeel is in hun leven beperkter (27%). Dit resultaat is echter 
niet een-op-een vergelijkbaar, omdat deze stelling in een andere context is voorgelegd.3 
 
Nieuwe Nederlanders zijn het minder vaak eens met de stelling 'Kunst is voor mij een 
belangrijk onderdeel in mijn leven' (29%) dan Nederlanders (41%). Een belangrijke nuance-
verschil is dat er in deze stelling alleen gevraagd is naar 'kunst'. Kennelijk is voor Nieuwe 
Nederlanders het culturele aspect belangrijker. Dit wordt onderstreept door het feit dat 
Nieuwe Nederlanders het vaker helemaal eens zijn met de stelling 'Kunst is niets voor mij' 
(48% versus 38% van de Nederlanders). Vooral jongeren en Nederlanders met een lagere 
opleiding en lager inkomen geven aan dat kunst niets voor hen is (in 2007 was  37% het met 
deze stelling eens).  
 
De meeste Nederlanders voor wie kunst een belangrijke rol speelt in het leven, noemen het 
'een verrijking van het leven' en gaan graag zelf naar musea, concerten of tentoonstellingen. 
Nieuwe Nederlanders die aangegeven dat kunst een belangrijk onderdeel van hun leven is, 
noemen het vaak 'goed voor de algemene ontwikkeling' en gewoon 'belangrijk'.  
 
Bijna driekwart van de Nederlanders (73%) vindt kunst en cultuur belangrijk voor de 
binding met de Nederlandse identiteit. De meeste Nederlanders (89%) vinden het belang-
rijk om met de vaderlandse geschiedenis bekend te zijn en dat kinderen daar wat van 
meekrijgen (98%). Ook van de Nieuwe Nederlanders onderschrijft het merendeel dat kunst 
en cultuur belangrijk is voor de binding met de Nederlandse identiteit (69%). Nieuwe Ne-
derlanders vinden het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de vaderlandse geschiede-
nis (78%), en dat kinderen iets van de Nederlandse geschiedenis meekrijgen (79%).  

                                                      
3  Bij de schriftelijke Mentality-meting is deze stelling ingebed in stellingen over tijdsbesteding (niet specifiek 

over kunst en cultuur) binnen een grotere reeks van onderwerpen (uiteenlopend van productgebruik tot en met 
persoonlijke levensbeschouwing). Omdat de focus in de huidige vragenlijst op kunst en cultuur ligt valt dit con-
trasteffect weg, waardoor het relatieve belang dat men aan dat onderwerp hecht groter uit kan vallen. Boven-
dien werd deze vraag in de vragenlijst voorafgegaan door twee open vragen over de betekenis van kunst en 
cultuur, waardoor de respondent extra over het onderwerp heeft nagedacht. 
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Belang cultuurdeelname: hoger onder vrouwen en hoger opgeleide Nederlanders  
Voor 42% van de Nederlanders vormt cultuurdeelname (zoals het bezoeken van tentoonstel-
lingen, theaters en concerten) een belangrijk onderdeel van hun leven. Vooral voor vrouwen 
(46% ten opzichte van 38% van de mannen) en hoger opgeleide Nederlanders (51% van de 
hoger opgeleiden tegenover 26% van de lager opgeleide Nederlanders) is cultuurdeelname  
een belangrijk onderdeel in hun leven. Onder Nieuwe Nederlanders is dit percentage iets 
lager (37%) en speelt het verschil in sekse en opleiding speelt een nog sterkere rol. In 2007 
was voor 34% van de ondervraagden cultuurdeelname een belangrijk onderdeel in het leven 
(dit percentage is echter niet een-op-een vergelijkbaar, zoals aangeven is in de onderzoeks-
verantwoording). 
Tweederde van alle Nederlanders (67%) zou het leuk vinden als er vaker muziekoptredens 
of voorstellingen in hun buurt zouden plaatsvinden (hierover zijn zowel mannen als vrou-
wen, Nederlanders en Nieuwe Nederlanders positief). Een krappe helft van de Nederlan-
ders (47%) zou vaker naar een toneelvoorstelling willen (in 2007 was dat 45%). Dat geldt 
ook voor Nieuwe Nederlanders. De heft van de Nederlanders zegt dat een bezoek aan de 
schouwburg voor hen te duur is ( in 2007 was dat 46%) en bijna een derde van de Nederlan-
ders (31%) geeft aan dat een museumbezoek te duur is (in 2007 was dat 33%).  
 
Participatiegraad cultuurdeelname: verschilt per subgroep 
Als het gaat om actieve vormen van kunst en cultuurparticipatie staat koken bovenaan de 
lijst van voorgecodeerde activiteiten. In 2007 stond het lezen van een boek bovenaan. Net als 
in 2007 zegt driekwart van de Nederlanders wel eens een boek te lezen. Ongeveer een derde 
van de Nederlanders houdt zich bezig met film en fotografie.  
We zien hierbij sterke verschillen op achtergrondvariabelen. Met name als het gaat om dage-
lijkse creatieve activiteiten en hobby's zoals het lezen van een boek, koken en zingen zien we  
bij vrouwen een hoge deelname. Nederlanders onder de 30 houden zich vaker bezig met film, 
dansen en fotografie is vooral populair onder de 55-plussers. Ook voor Nieuwe Nederlanders 
geldt, dat voornamelijk vrouwen zich bezig houden met creatieve hobby's, met name als het 
gaat om zingen en dansen. Met creatieve activiteiten als schrijven, dichten, tekenen, schilde-
ren en fotografie houden Nieuwe Nederlanders zich juist minder mee bezig dan de gemiddel-
de Nederlander.  
 
Veel creatieve activiteiten worden niet in georganiseerd verband gevolgd. Muziekles 
kookles, schilderles, dansles en fotografieles worden nog het meest gevolgd. Voor vrijwel 
alle typen opleidingen/cursussen/lessen en clubs geldt, dat deze vaker door vrouwen gevolgd 
worden en dat deelname stijgt naarmate men ouder is. Nieuwe Nederlanders nemen min-
der vaak deel aan een cursus/ lessen of clubs, met uitzondering van danslessen. In verhou-
ding volgen (vooral vrouwelijke) Nieuwe Nederlanders wel vaker creatieve activiteiten via 
hun opleiding.  
 
Van de passieve vormen van cultuurdeelname heeft vooral bioscoopbezoek een hoge participa-
tiegraad: tweederde van de Nederlanders (67%) zegt minimaal ééns per jaar naar de bioscoop 
te gaan (in 2007 was dat 70%). Het bezoekpercentage van musea is in deze meting zeer hoog: 
60% geeft aan minimaal één per jaar een museum te bezoeken. In 2007 gaf 36% aan mini-
maal ééns per jaar een museum te bezoeken (in de SCP-meting van 2007 was dat 41%). Dit 
hoge percentage is enerzijds te verklaren door het contrasteffect (zoals aangeven in de onder-
zoeksverantwoording) en anderzijds door de beperkte antwoordschaal. Als we dit vergelijken 
met gegevens uit andere recente onderzoeken waarin een ruimere antwoordschaal gehan-
teerd wordt (met een extra antwoordcategorie tussen 'elk jaar' en 'nooit'), zien we dat een 
percentage rond de 47% aannemelijker is.  
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Ruim de helft tot tweederde van de Nederlanders bezoekt minimaal één per jaar historisch 
bouwwerk, een monument of een vestingstad. Het bezoek aan cultureel erfgoed neemt toe 
naarmate men ouder is, hoger is opgeleid en een hoger inkomen heeft.  
 
Net als in 2007 geeft plusminus een derde van de Nederlanders aan minimaal ééns per jaar 
een musical en een popconcert te bezoeken. Volgens het SCP is het bezoek aan musicals in de 
periode tussen 1995 en 2007 van alle podiumkunsten het sterkst gestegen en nam ook het 
bezoek aan popconcerten in deze periode ook toe (SCP-publicatie 2009/8). 
 
Onder Nieuwe Nederlanders is met name het bioscoopbezoek hoger dan onder de gemiddelde 
Nederlander. Als het gaat om bezoek aan cultureel erfgoed (musea, historische bouwwerken 
en monumenten), zijn zij juist ondervertegenwoordigd. 
 
Motieven en drijfveren: verschillen per type activiteit  
Bijna tweederde van de Nederlanders vindt het fijn om creatief bezig te zijn en voor bijna 
de helft van de Nederlanders is creatief bezig zijn een manier om even niet aan werk te 
denken (deze cijfers komen overeen met 2007).  
De meeste Nederlanders nemen deel aan culturele activiteiten omdat ze het leuk vinden 
(voor de gezelligheid en ter ontspanning). Men bezoekt cultureel erfgoed vaker omdat het 
nuttig is (goed voor de algemene ontwikkeling, om kennis op te doen, om iets te leren). 
Andere belangrijke motieven om cultureel erfgoed te bezoeken zijn vanwege interesse in 
specifieke onderwerpen en om mooie voorwerpen te zien. Voor Nieuwe Nederlanders is het 
opdoen van sociale contacten ook een belangrijke reden om deel te nemen aan culturele 
activiteiten. In 2007 zijn deze vragen niet voorgelegd.  
 
Draagvlak voor subsidie: hoogst als het gaat om kinderen  
Het draagvlak voor subsidie van kunst en cultuur is het hoogst als het gaat om lespro-
gramma's voor kinderen (66% van de Nederlanders vindt dat belangrijk) en culturele eve-
nementen (63%) en culturele en kunstzinnige buurtactiviteiten voor kinderen (63%). Men 
vindt subsidiëring van kunst (van hoge kwaliteit) gericht op een kleine doelgroep (23%) en 
kunst in bedrijven het minst van belang (15%). Onder Nieuwe Nederlanders is het draag-
vlak voor de meeste vormen van subsidie over het algemeen wat groter.  
 
De meeste Nederlanders vinden de totale rijksuitgaven voor kunst en cultuur ten tijde van 
het onderzoek precies goed of te laag. Ongeveer 30% vindt de rijksuitgaven voor kunst en 
cultuur te hoog. Onder Nieuwe Nederlanders is de groep die de rijksuitgaven aan kunst en 
cultuur te hoog vindt nog kleiner (16%).  
 
Bijdrage kunstenaars aan samenleving: door helft Nederlanders erkend 
Ruim de helft van de Nederlanders (52%) denkt dat kunstenaars een bijdrage zouden kun-
nen leveren aan de identiteit en allure van de leefomgeving en een positief effect hebben op 
het welzijn van ouderen in verzorgingstehuizen (51%) en patiënten in ziekenhuizen (47%) . 
Ruim een derde van de Nederlanders denkt dat kunstenaars kunnen bijdragen aan de 
saamhorigheid van een buurt (37%) en aan het op het rechte pad houden van probleemjon-
geren (34%). Nieuwe Nederlanders schatten de bijdrage van kunstenaars vaker hoog in.  
 
Samenvatting resultaten en typering per Mentality-milieu 
In hoofdstuk 7 van dit rapport zijn de resultaten behandeld op basis van het Mentality-
model (het waarden- en leefstijlmodel van Motivaction). Het belang dat elk Mentality-
milieu aan kunst en cultuur hecht varieert sterk en komt ook voor ieder milieu anders tot 
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uiting. In bijlage 2 staat een uitgebreide beschrijving van de acht afzonderlijke Mentality-
milieus. Hieronder volgt een beknopte samenvatting en typering per milieu. 
 
Voor kosmopolieten is kunst een belangrijk onderdeel van het leven. Zij zien kunst als 
manier om zichzelf maximaal te ontplooien en zoeken in kunst zowel diepgang, materialis-
tische waarde (succesvol zijn) als esthetische waarde (vormgeving, schoonheid, genieten). 
Authenticiteit en de internationale uitstraling van kunst is voor hen van belang. Ook bui-
tenshuis genieten zij van kunst, bijvoorbeeld van architectuur.  
 
Kosmopolieten zijn ware 'kunst en cultuuromnivoren', of het nou gaat om hogere vormen 
van kunst en cultuur (zoals musea, podiumkunsten) of luchtiger vermaak als musicals en 
festivals: zij zijn erbij. De muzikaal breed ontwikkelde kosmopolieten kunnen zowel van 
jazz als van rap genieten omdat zij nieuwsgierig zijn en graag culturele grenzen opzoeken. 
Kosmopolieten houden van uitgaan en hebben veel uithuizige hobby's, maar hebben ook tal 
van creatieve hobby's en volgen vaak cursussen en workshops. Culturele uitjes zijn een 
belangrijke hobby. Zij zijn met name gericht op het culturele aanbod in de plaats waar zij 
wonen en/of werken. Ze bezoeken graag evenementen als filmfestivals en De Parade.   
 
Postmaterialisten zijn eveneens oververtegenwoordigd als het gaat om belang dat zij hechten 
aan kunst en cultuur. Zij nemen deel aan tal van culturele activiteiten met als doel om zich 
zelf te ontplooien en hebben veel interesse voor alternatieve kunst uit andere, met name 
niet-westerse culturen. Postmaterialisten zijn erg maatschappelijk betrokken vormen een 
groep die zich door alle (sociaaleconomische) lagen van de bevolking bevinden. Zij hebben een 
afkeer van wat zij zien als 'commercialisering' van kunst en cultuur en zullen kunst ook niet 
snel gebruiken als statussymbool.  
Postmaterialisten hebben een brede muzikale interesse en bespelen ook vaak zelf een muzie 
instrument. Zij zijn ware 'boekenverslinders' en zijn het meest actief in schrijven en dichten, 
tekenen en schilderen. Postmaterialisten worden meer aangetrokken tot de 'rustigere' vormen 
van cultuur. Culturele uitjes met aandacht voor de maatschappij en andere culturen hebben 
hun voorkeur. Te denken valt aan het bijwonen van politieke debatten in De Balie, het bezo 
ken van het Kwakoe Festival en de Boekenmarkt in Deventer.  
 
Postmoderne hedonisten zijn ook erg gericht op kunst en cultuur, zolang het maar niet door de 
'massa' ontdekt is. Deze groep hecht veel waarde aan het belevingselement van kunst; bij 
voorkeur op experimentele en vernieuwende wijze. Zij willen kicks, steeds nieuwe dingen 
beleven en bijzondere ervaringen. Alles wat niet standaard is, is gewild bij de postmoderne 
hedonisten. Kunst is voor hen geen statussymbool, maar moet vooral niet standaard zijn.  
Postmoderne hedonisten zoeken meer excentrieke vormen van cultureel vermaak en houden 
er vaak experimentele hobby's op na. Ze houden van muziek (afwijkende genres) en spelen 
vaak ook zelf een muziekinstrument. Massale evenementen hebben minder aantrekkings-
kracht dan kleinschalige en onontdekte culturele evenementen. Deze sterk stedelijke groep is 
te vinden bij evenementen als het Robodock festival en Amsterdam Fashion Week.   
 
Nieuwe conservatieven, een milieu met een bovengemiddeld inkomen, is kunst van groot 
belang in het dagelijks leven. Zij geven de voorkeur aan conventionele 'klassieke' vormen van 
kunst en bezoeken graag musea, galeries en historische bouwwerken. Nieuwe conservatieven 
zijn ondervertegenwoordigd als het gaat om creatief bezig zijn: zij houden er eerder 'elitaire' 
hobby's zoals het verzamelen van kunst en wijn, en een muziekinstrument bespelen. Nieuwe 
conservatieven besteden veel geld aan vrije tijd, kunst en cultuur. Kunst verzamelen is vaak 
één van de hobby's, evenals het bezoeken van een optreden in het Concertgebouw, of bijwonen 
van de TEFAF in Maastricht. 
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Traditionele burgers  zijn ondervertegenwoordigd als het gaat om het belang dat zij hechten 
aan kunst en cultuur en deelname aan culturele activiteiten. Wel vinden ze het belangrijk dat 
tradities worden voortgezet en dat hun (klein)kinderen iets van de historie van Nederland 
meekrijgen. Als ze een dagje uitgaan kiezen zij voor activiteiten die te maken hebben met 
traditie en cultuurhistorie (zoals een bezoek aan Open Monumentendag). Dit milieu is wel 
actief met creatieve hobby's zoals knutselen en puzzelen, breien, haken, borduren en kleren 
maken.  
 
Opwaarts mobielen zijn sterk ondervertegenwoordigd als het gaat om het belang dat zij 
hechten aan kunst en cultuur en participatie aan culturele activiteiten. Wel hechten zij veel 
waarde aan vormgeving en uiterlijkheden (geven meer geld uit aan kleding en zijn vaak in de 
sportschool te vinden. Zij geven de voorkeur aan grootschalige (dans)evenementen (zoals 
Sensation White) en houden er creatieve hobby's zoals zingen, dansen, fotografie, film en 
interieurvormgeving op na. 
 
De milieus moderne burgerij en gemaksgeoriënteerden zijn het sterkst ondervertegenwoordigd 
als het gaat om participatie in culturele activiteiten. Nederlanders uit deze milieus staan het 
minst open voor kunst en cultuur. Zij zullen er eerder voor kiezen om vermaakt te worden 
(passief) dan zelf iets te moeten doen. Gemaksgeoriënteerden kijken veel televisie en gaan wel 
eens naar de bioscoop of een danceparty. Als moderne burgers iets ondernemen is dat meestal 
laagdrempelig, grootschalig vermaak (collectieve evenementen zoals de Toppers in Concert).  
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1.5 Onderzoeksmethode 

Als methode is gekozen voor een online onderzoek. De vorige meting (in 2007) was schrifte-
lijk en maakte een klein gedeelte uit van de jaarlijkse Mentality-meting. In deze uitgebrei-
de schriftelijke meting zijn destijds uiteenlopende thema’s behandeld, waaronder kunst en 
cultuur. Er is dit keer voor een online onderzoek gekozen, aangezien de resulaten van de 
jaarlijkse meting pas na oktober 2010 beschikbaar komen, en de vragenlijst kon worden 
uitgebreid met vragen toegespitst op de betekenis van kunst en cultuur. 
 
Voor het onderscheiden van verschillende doelgroepen in de samenleving wordt gebruikge-
maakt van het Mentality-model.4 Dit segmentatiemodel is sterk verklarend voor participa-
tie in kunst en cultuur, waardoor het mogelijk is om doelgroepen te onderscheiden. Omdat 
er al veel bekend is over de verschillende doelgroepen (milieus) binnen dit model levert dat 
een kleurrijk profiel op en aanknopingspunten hoe deze doelgroepen aangesproken kunnen 
worden.  
 
Onderzoeksdoelgroep 
Nederlanders van 15 tot 80 jaar vormen de hoofddoelgroep. Deze steekproef is representa-
tief voor de Nederlandse bevolking (waarbinnen 10% Nieuwe Nederlanders vertegenwoor-
digd zijn). Daarnaast vormen Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse afkomst een aparte groep (in dit rapport wordt afwisselend gerefereerd aan 
'Nieuwe Nederlanders' en 'TMSA-ers). Deze groep is geselecteerd en face-to-face onder-
vraagd door een extern gespecialiseerd veldwerkbureau. Er is bij de selectie en bij de we-
ging rekening gehouden met de verdeling naar afkomst, leeftijd en geslacht. Er is geworven 
op gespreide locaties in Nederland. De verdeling van TMSA’ers over de Mentality-milieus 
staat in bijlage 2.      
 
Representativiteit 
Binnen het online StemPunt-panelvan Motivaction is een steekproef getrokken die repre-
sentatief is voor Nederlanders van 15 to 80 jaar. Er is gewogen op basis van de Gouden 
Standaard (CBS) en onze eigen ijking (jaarlijkse schriftelijke Mentality-meting).  Er zijn 
twee wegingen uitgevoerd: 
− 1 propensityweging (n=1.300) voor de steekproef Nederland 15-80 jaar 
− 1 RIM-weging (n=300) representatief voor TMSA’ers 15-80 jaar 
Voor meer informatie over het onderzoekspanel, de weging en de betrouwbaarheid verwij-
zen we naar de bijlage.5  
 
Resultaten 
De resultaten van de meting zijn representatief voor de Nederlandse bevolking tussen de 15 
en 80 jaar. De resultaten worden afgezet tegen TMSA’ers en uitgesplitst naar Mentality. 
Waar relevant worden tevens significante verschillen weergegeven op andere achtergrond-
variabelen (leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen). De resultaten zijn onderbouwd met 
gegevens uit eerdere Mentality-metingen. 
 
Onderzoeksverantwoording 
Het methode-effect (verschil in antwoorden veroorzaakt door schriftelijke versus online 
ondervraging), is door weging zo veel mogelijk gecorrigeerd. De steekproef is gewogen op 
achtergrondvariabelen en Mentality, zodat deze overeenkomen met de steekproef uit 2007. 

                                                      
4  In bijlage 2 staat een uitgebreide toelichting op het Mentality-model 
4  In bijlage 3 staan de specificaties van het StemPunt-panel; in bijlage 4 staan de betrouwbaarheidmarges 
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Desalniettemin zijn de resultaten uit de huidige meting en de meting van 2007 niet een-op-
een te vergelijken. Dat heeft te maken met de context van de vragenlijst. In het onderzoek 
uit 2007 waren de stellingen ingebed in de uitgebreide Mentality-meting waarin een groot 
aantal uiteenlopende onderwerpen aan bod kwam. In de huidige meting gaat de vragenlijst 
in zijn totaliteit over kunst en cultuur terwijl in 2007 de stellingen over kunst en cultuur 
maar een klein deel van de totale vragenlijst uitmaakten. Doordat de focus nu geheel op 
kunst en cultuur ligt, valt het contrasteffect van de andere onderwerpen weg, waardoor het 
relatieve belang van het onderwerp kunst en cultuur groter is in het huidige onderzoek dan 
in het onderzoek van 2007. Het contrasteffect is een bekend verschijnsel in de onderzoeks-
methodologie en treedt op wanneer het ‘frame’ waarbinnen een vraag gesteld wordt afwijkt 
(ook al zijn vragen/stellingen en de doelgroepsamenstelling hetzelfde). 
 
Om de betrouwbaarheid van de data vast te stellen is een aantal analyses uitgevoerd. 
Allereerst is er gezocht naar verdachte en afwijkende antwoordpatronen in de online steek-
proef (uitschieters, straight lining). Er zijn geen verdachte antwoordpatronen gevonden. 
Zowel voor de schriftelijke meting als de onlinemeting geldt dat er ook geen ontoelaatbaar 
aantal 'missings' is geconstateerd. Verder is er een aantal variabelen met elkaar gekruist 
om de betrouwbaarheid van de antwoorden te valideren. In zowel de online als de schrifte-
lijke meting zien we terug dat de antwoorden consistent zijn als het gaat om de correlatie 
tussen het belang van en de deelname aan activiteiten: naarmate men meer belang hecht 
aan kunst en cultuur, is de participatie aan culturele activiteiten ook groter. Deze correlatie 
is sterker in de online meting.  
 
Concluderend kan er op basis van deze controles van worden uitgegaan dat de gevonden 
resultaten in beide metingen betrouwbaar zijn, maar dat deze niet met elkaar te vergelijken 
zijn vanwege het contrasteffect. Overigens is er binnen de beide steekproeven wel een 
vergelijking mogelijk: de factoren uit de factoranalyse en de verhoudingen tussen de Menta-
lity-milieus komen overeen met de meting van 2007.  
 
SCP-cijfers 
De bevindingen worden aangevuld en in een breder kader geplaatst met trendcijfers van 
het SCP. Net zoals in 2007 zullen er geen een-op-een vergelijkingen gemaakt worden tussen 
de cijfers van het SCP en Motivaction. In 2007 werd vastgesteld dat verschil in vraagstel-
ling en doelgroepsamenstelling andere resultaten (o.a. participatiecijfers) tot gevolg had.6  
 
Vragenlijst 
De vragenlijst uit 2007 vormde de basis voor de huidige vragenlijst. In overleg met de 
begeleidingscommissie is de vragenlijst aangescherpt en uitgebreid. De vragenlijst bevat 25 
vragen (waarvan 5 open) met de volgende indeling: 
1. Spontane associaties bij kunst en cultuur 
2. Persoonlijk en algemeen belang van kunst en cultuur 
3. Houding en attitude ten aanzien van kunst en cultuur 
4. Kunst en cultuurparticipatie 
5. Motivatie kunst en cultuurparticipatie 
6. High versus low culture 
7. Waardering en effect van kunst buiten de kunstsector 
 

                                                      
6  In 2007 bleek bijvoorbeeld dat de context van de vraagstelling invloed had op de participatiegraad van de 

activiteit 'zingen', die  aanzienlijk lager uitviel bij het onderzoek van het SCP (SCP-publicatie, 2005/7). 
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1.6 Leeswijzer 

De resultaten zijn weergegeven op totaalniveau (Nederlanders 15-80, representatief). In-
dien relevant en significant afwijkend worden de resultaten eveneens uitgesplitst naar 
Nieuwe Nederlanders (in de grafiek zelf of in het laatste hoofdstuk). Significante afwijkin-
gen voor leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen worden tekstueel vermeld. In hoofdstuk 6 
worden de resultaten behandeld op basis van het Mentality-model (het waarden- en leef-
stijlmodel van Motivaction). In bijlage 2 staat een uitgebreide beschrijving van de acht 
afzonderlijke Mentality-milieus en is een instructie opgenomen hoe de Mentality-plaatjes 
gelezen moeten worden. 
 
De verdere hoofdstukindeling is als volgt:  
 
− Hoofdstuk 2 Draagvlak kunst en cultuur  
− Hoofdstuk 3 Cultuurparticipatie  
− Hoofdstuk 4 Drijfveren en beleving  
− Hoofdstuk 5 Maatschappelijk belang  
− Hoofdstuk 6 Participatie en drijfveren per Mentality-milieu 
− Hoofdstuk 7 Nieuwe Nederlanders 
− Bijlagen  
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HOOFDSTUK 2 
 

Draagvlak kunst en cultuur 
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2 Draagvlak kunst en cultuur  

Dit hoofdstuk gaat over het draagvlak van kunst en cultuur. Om te beginnen gaat het over 
de perceptie: wat zijn de spontane associaties en welke activiteiten verstaat men onder 
kunst en cultuur? Vervolgens behandelen we het (persoonlijke en algemene) belang van 
kunst en cultuur en de invloed van beeldvorming op het draagvlak.  
 
2.1 Spontane associaties bij kunst en cultuur  

Om de spontane associaties bij kunst en cultuur te achterhalen is het onderzoek gestart 
met een open vraag om te kijken hoe breed men kunst en cultuur interpreteert. Een verge-
lijking met 2007 is niet mogelijk, omdat deze vraag alleen in 2010 is gesteld. 
 
Spontane associaties: vooral 'geijkte' vormen  
De meeste ondervraagden denken vooral aan geijkte vormen, zoals musea, theater, schil-
derkunst (zie figuur 2.1a). Nieuwe Nederlanders (in de grafiek aangeduid als 'TMSA') 
denken daarnaast veel vaker aan muziek, koken en dans en ook verstaan zij onder kunst en 
cultuur vaker zaken als levensstijl, feesten, tradities, kleding, afkomst en religie.  
 
Figuur 2.1a  "Als u denkt aan kunst en cultuur, welke activiteiten komen er dan 
allemaal in u op?" Probeer in steekwoorden aan te geven wat u te binnen schiet.  
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*Alleen getoond indien door > 5% genoemd (door één van beide doelgroepen) 
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Er is ook een open vraag gesteld om de persoonlijke betekenis van kunst en cultuur te 
achterhalen. Deze vraag is 2007 niet gesteld. De persoonlijke betekenis van kunst en cul-
tuur is weergegeven in een woordenbrij (zie figuur 2.1b en 2.1c). De grootte van het woord 
hangt samen met de frequentie, de meest genoemde woorden zijn het grootst.  
 
Bij de meeste Nederlanders roept kunst en cultuur intrinsieke associaties op, zoals ont-
spanning, mooi, genieten, verrijking, interessant. Aan de andere kant heeft kunst en cul-
tuur voor sommige Nederlanders weinig of geen betekenis. Voor Nieuwe Nederlanders 
betekent kunst en cultuur vooral muziek, geloof eten en familie.  
 
Figuur 2.1b “Wat betekent kunst en cultuur voor u? Probeer in steekwoorden aan 
te geven wat u als eerst te binnen schiet. U mag alles noemen wat er in u op komt.”  
 
Basis: Nederlandse bevolking van 15 - 80 jaar (n=1300). 

 
 
Basis: Nieuwe Nederlanders, (n=300) 
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2.2 Onderscheid high versus low culture 

Om te kijken in hoeverre men verschillende activiteiten als kunst en cultuur aanmerkt, is 
een voorgecodeerde lijst voorgelegd. Deze vraag is in 2007 niet voorgelegd. Het merendeel 
van de Nederlanders weet wel de 'geijkte' vormen van kunst en cultuur (zoals het bezoeken 
van musea, historische locaties en monumenten, tentoonstellingen in galeries, pianoconcer-
ten en toneelvoorstellingen) te benoemen, maar ongeveer een derde van de Nederlanders 
twijfelt bij veel activiteiten of het nou wel of geen kunst en cultuur is. Opvallend genoeg 
schaart men klassieke muziek luisteren twee keer zo vaak (51%) onder kunst en cultuur als 
'naar popmuziek luisteren' (27%). Het bezoeken van een danceparty, een stripboek lezen, 
uit eten gaan en het kijken naar reality-tv wordt door een meerderheid niet gezien als 
kunst en cultuur.  

  
 Figuur 2.2  "Kunt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven of u deze 

onder kunst en cultuur verstaat?" 
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Voor de meeste activiteiten geldt, dat jongeren en vrouwen deze vaker onder kunst en 
cultuur scharen. Ook rekenen hoger opgeleide Nederlanders meer activiteiten tot kunst en 
cultuur, terwijl lager opgeleide Nederlanders vaker twijfelen of iets kunst en cultuur is. 
Lager opgeleide Nederlanders scharen het kijken naar reality-tv wel vaker onder kunst en 
cultuur.  
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2.3 Belang van kunst en cultuur  

Een van de conclusies uit het onderzoek van 2007 was dat men het belang van kunst en 
cultuur wel degelijk erkent, maar dat men het niet altijd belangrijk voor zichzelf vindt. Om 
dit te verifiëren is in het onderzoek van 2010 een nieuwe vraag toegevoegd, bestaande uit 3 
categorieën: in hoeverre men kunst en cultuur belangrijk vindt voor zichzelf (persoonlijk), 
in het algemeen (voor Nederland/ de samenleving) en de algemene ontwikkeling van kinde-
ren. De conclusie uit 2007 wordt anno 2010 bevestigd: het belang dat men toekent aan 
kunst en cultuur is groter wanneer het gaat om de samenleving (71%) en de algemene 
ontwikkeling van kinderen (77%), dan wanneer het gaat om het persoonlijk belang (51%) 
(zie figuur 2.3). We hebben dezelfde vraag een tweede maal voorgelegd om te kijken in 
hoeverre het belang dat men hecht aan kunst en cultuur veranderd als de definitie van 
kunst en cultuur breder is. Daaruit blijkt dat dit inderdaad het geval is (zie figuur 2.4). 
 
Voor het persoonlijke belang geldt, dat dit sterker is voor vrouwen dan voor mannen en 
toeneemt naarmate men hoger opgeleid en ouder is. Als het gaat om het belang van kunst 
en cultuur voor de samenleving en de algemene ontwikkeling van kinderen, dan zien we 
deze verschillen op achtergrondvariabelen slechts in beperkte mate terug.  
 
Ook voor Nieuwe Nederlanders geldt dat zij kunst en cultuur belangrijker vinden voor de 
samenleving en voor kinderen, dan voor zichzelf (zie het laatste hoofdstuk).  
 
Figuur 2.3 “In hoeverre vindt u kunst en cultuur belangrijk voor u persoonlijk, in 
het algemeen en voor de algemene ontwikkeling van kinderen?” 
 

Basis: Nederland representatief, n=1.300
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2.4 Definitie van invloed op belang  

Na het beantwoorden van de vraag welke activiteiten men zélf onder kunst en cultuur 
schaart (waarin zowel 'lagere' als 'hogere' vormen van kunst en cultuur vermeld zijn) is de 
respondenten gevraagd om al deze activiteiten als kunst en cultuur te beschouwen. Met 
deze ruimere definitie in het achterhoofd is opnieuw gevraagd in hoeverre men kunst en 
cultuur belangrijk vindt (voor zichzelf, samenleving en voor de algemene ontwikkeling van 
kinderen). We zien niet zozeer een toename van de groep voor wie kunst en cultuur per-
soonlijk belangrijk is, maar wel duidelijke afname van de groep Nederlanders voor wie 
kunst en cultuur onbelangrijk is (zie en vergelijk figuur 2.3 en 2.4). De groep Nederlanders 
die aangeeft dat kunst en cultuur voor hen persoonlijk onbelangrijk is daalt van 20% naar 
15%. Vooral onder jongeren is de afname sterk (daling van 26% naar 14%).  
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Hieruit blijkt dat de definitie van belang is op het belang. Ook vindt men kunst en cultuur 
in brede zin belangrijker voor de Nederlandse samenleving (stijging van 71% naar 77%) en 
de algemene ontwikkeling van kinderen (stijging van 77% naar 85%). Bij Nieuwe Neder-
landers zien we dit effect nauwelijks terug.   
 
Figuur 2.4 “In hoeverre vindt u kunst en cultuur belangrijk voor u persoonlijk, in 
het algemeen en voor de algemene ontwikkeling van kinderen?” 

Basis: Nederland representatief n=1.300
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2.5 Belang van kunst  

Voor ongeveer twee op de vijf Nederlanders (zie figuur 2.5) is kunst een belangrijk onder-
deel is in het leven. Naarmate men ouder is, hoger is opgeleid en een hoger inkomen heeft, 
is kunst vaker een belangrijk onderdeel in het leven. Voor vrouwen vormt kunst vaker 
(47%) een belangrijk onderdeel in het leven dan voor mannen (37%). Twee op de vijf Neder-
landers (38%) zeggen dat kunst 'niets voor hen' is (dat zijn vaker Nederlanders onder de 30, 
met een lagere opleiding en een lager inkomen). In de schriftelijke Mentality-metingen 
schommelt het percentage dat het eens is met de stelling 'Kunst is voor mij een belangrijk 
onderdeel in mijn leven' sinds 1997 tussen de 25% en 30%. In deze meting is dat percentage 
aanzienlijk hoger. Dat zal eerder het gevolg zijn van een contrasteffect7 dan een methode-
effect. Bij de stelling 'Kunst is niets voor mij' is ten opzichte van 2007 geen afwijking. 
 
De overlap tussen beide groepen is klein: slechts 10% is het met beide stellingen eens. 
 
Figuur 2.5a Stellingen over het belang van kunst 

Basis: Nederland representatief, n= 1.300
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7  Bij de schriftelijke Mentality-meting is deze stelling ingebed in stellingen over tijdsbesteding (niet specifiek over 

kunst en cultuur) binnen een grotere reeks van onderwerpen (uiteenlopend van productgebruik tot en met per-
soonlijke levensbeschouwing). Omdat de focus in de huidige vragenlijst op kunst en cultuur ligt valt dit con-
trasteffect weg, waardoor het relatieve belang dat men aan dat onderwerp hecht groter uit kan vallen. Boven-
dien werd deze vraag in de vragenlijst voorafgegaan door twee open vragen over de betekenis van kunst en cul-
tuur, waardoor de respondent extra over het onderwerp heeft nagedacht. 
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Nieuwe Nederlanders zijn het minder vaak eens met de stelling 'Kunst is voor mij een 
belangrijk onderdeel in mijn leven' (29%) en juist vaker eens met de stelling 'Kunst is niets 
voor mij' (zie voor de volledige grafiek laatste hoofdstuk).  
 
In een open vraag is om toelichting gevraagd aan zowel degenen voor wie kunst wel, als 
degenen voor wie kunst geen belangrijk onderdeel in het leven vormt (figuur 2.5b en 2.5c).  
Figuur 2.5b  “U heeft aangegeven dat kunst een belangrijk onderdeel vormt in uw 
leven. Kunt u uw antwoord toelichten?” Meerdere antwoorden mogelijk. 
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23%

11%

15%

14%

9%

8%

7%

3%

5%

5%

10%

29%

5%

10%

2%

3%
4%

4%

1%

23%

8%

7%

10%

Verrijking van je leven

Ga graag naar museum/concert/tentoonstelling

Goed voor persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk

Ik maak zelf muziek/kunst/theater

Zonder kunst en cultuur is het leven saai

Meer weten over geschiedenis

Ontspanning

Bekijk graag nieuwe dingen/ben nieuwsgierig

Hobby/vrijetijdsbesteding

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord
NL Representatief (n=545) TMSA (n=90)

  
Figuur 2.5c  “U heeft aangegeven dat kunst geen belangrijk onderdeel vormt in uw 
leven. Kunt u uw antwoord toelichten?” Meerdere antwoorden mogelijk.  

43%

19%

6%

8%

6%

26%

9%

2%

1%

5%

4%

2%

23%

11%

Geen/weinig interesse

Er zijn belangrijkere dingen in
het leven

Andere hobby’s/passies

k ben te druk met andere zaken

Ik vind kunst vaak niet mooi

Saai

Overige antwoorden

NL Representatief (n=755) TMSA (n=210)

 
* Alleen getoond indien door minimaal 5% van één van de groepen genoemd 

"Andere dingen vind ik veel belangrijker. Er 
zijn dingen waar je niet zonder kunt. ik zou 
wel zonder kunst en cultuur kunnen." 
 
"Ben te veel aan het werk en met de zorg voor 
mijn kinderen om aan kunst en cultuur te 
doen" 
 
"Er is te veel kunst wat helemaal geen kunst 
is" 
 
"Het doet me niks, ik vind er niks aan. Ik vind 
wel dat er een hoop geld weggegooid wordt 
aan onzinnige projecten waar veel mensen 
niks mee kunnen" 

"Zonder kunst en cultuur kun je niet 
leven, je leven wordt er door verrijkt, en 
een geschiedenis moet blijven leven voor 
het nageslacht" 
 
"Verrijking van je geest en ontwikkeling. 
je kijkt breder de wereld in" 
 
"Zonder kunst en cultuur is het leven 
een verjaardag zonder slingers" 
 
"Kunst en cultuur kunnen een gevoel 
heel goed omschrijven of vertolken. ze 
brengen ontspanning, maar kunnen 
tegelijkertijd ook een boodschap in zich 
dragen. via kunst en cultuur kan de 
wereld een spiegel worden voorgehou-
den." 
 
"Voor mij als dj is geluid een belangrijk 
onderdeel van m'n leven, en ja, dat zou 
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2.6 Algemeen belang van kunst en cultuur 

Dat het algemene belang van kunst en cultuur in hoge mate wordt erkend, wordt nog eens 
onderstreept door stellingen die concreter ingaan op het algemene belang van kunst en 
cultuur. Net als in 2007 vormen de stellingen uit de onderstaande grafiek tezamen een 
factor8 met gemeenschappelijke waarde ‘kunst en cultuur van algemeen belang voor ieder-
een’.  
 
Volgens 89% is kunst en cultuur voor iedereen. In 2007 was 92% het met deze stelling eens. 
Maar liefst 96% van de Nederlanders waardeert het dat andere mensen creatief bezig zijn. 
Vooral als het gaat om kinderen vinden vrijwel alle Nederlanders (93%) het belangrijk dat 
zij iets meekrijgen van kunst en cultuur. Het percentage Nederlanders dat het belangrijk 
vindt dat kunst en cultuur een onderdeel zijn van lesprogramma’s in het onderwijs is met 
85% iets hoger dan in 2007 (79%). Het percentage dat het belangrijk vindt dat er kunste-
naars zijn is gedaald ten opzichte van 2007 (van 83% naar 79%). Een nuancering bij de 
interpretatie van deze cijfers (zoals eerder aangegeven in de onderzoeksverantwoording) is 
dat niet alleen de methode, maar ook de opzet van de vragenlijst verschilt, waardoor de 
resultaten niet één-op-één te vergelijken zijn met die van 2007.  
 
Bijna tweederde (64%) van de Nederlanders vindt kunst en cultuur even belangrijk als 
onderwijs of sport. Naar verhouding zijn vooral mannen het vaker oneens met deze stelling.  
Nieuwe Nederlanders zijn het met de meeste stellingen minder sterk eens, behalve met de 
stelling 'Kunst en cultuur is voor iedereen'. Zie het laatste hoofdstuk voor de volledige 
grafiek voor Nieuwe Nederlanders. 
 
Figuur 2.6 Factor* "Kunst en cultuur van algemeen belang voor iedereen" 

Basis: Nederland representatief, n=1.300
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4%

6%

9%

13%

18%

31%

71%

67%

64%

63%

65%

48%

25%

26%

25%

22%

14%

16%

3%

Ik waardeer het dat andere mensen creatief bezig zijn

Ik vind het belangrijk dat kinderen iets meekrijgen van kunst en
cultuur

Kunst en cultuur is voor iedereen

Ik vind het belangrijk dat kunst en cultuur een onderdeel zijn van
lesprogramma's in het onderwijs

Ik vind het belangrijk dat er kunstenaars zijn 

Kunst en cultuur is even belangrijk als onderwijs of sport

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens  
 
* In de vragenlijst zijn veel stellingen opgenomen die door middel van een factoranalyse zijn geclusterd. Zie bijlage 5 

voor een overzicht van alle factoren en de stellingen die daaraan ten grondslag liggen. 
 
 

                                                      
8  De getoonde stellingen zijn (net als in 2007)  als één factor in de factoranalyse naar voren gekomen. De factor 

hebben wij genoemd 'kunst en cultuur van algemeen belang voor iedereen'. Zie bijlage 5 voor uitleg van de fac-
toranalyse.   
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Bijna driekwart van de Nederlanders (73%) vindt kunst en cultuur belangrijk voor de 
binding met de Nederlandse identiteit. Van de Nieuwe Nederlanders is eveneens een ruime 
meerderheid (69%) het eens met de stelling dat kunst en cultuur belangrijk is voor de 
binding met de Nederlandse identiteit, vooral vrouwen (76%) en hoger opgeleide Nieuwe 
Nederlanders (81%). Jongere Nieuwe Nederlanders zijn het vaak oneens met deze stelling. 
Deze stelling is in 2007 niet voorgelegd. 
 
Figuur 2.8  Belang kunst en cultuur voor binding met Nederlandse identiteit  

Basis: Nederland representatief, n=1.300

25% 61% 12%3%
Kunst en cultuur is belangrijk

voor de binding met de
Nederlandse identiteit

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens
 

 
 
Belang Nederlandse geschiedenis  
Naast het belang van kunst en cultuur, is ook bekeken in hoeverre Nederlanders het be-
langrijk vinden op de hoogte te zijn van de Nederlandse geschiedenis.  
 
Ongeveer tweederde van de Nederlanders (65%) geeft aan erg geïnteresseerd in de Neder-
landse geschiedenis te zijn. De meeste Nederlanders vinden het dan ook belangrijk om met 
de vaderlandse geschiedenis bekend te zijn (89%) en dat kinderen daar iets van meekrijgen 
(98%). Naarmate men ouder is, hoger is opgeleid en een hoger inkomen heeft, vindt men het 
belangrijker om op de hoogte te zijn van de vaderlandse geschiedenis en dat kinderen iets 
meekrijgen van de geschiedenis van Nederland. Deze stellingen zijn in 2007 niet voorge-
legd. 
 
Een iets minder groot deel, maar toch een meerderheid (56%) van de Nieuwe Nederlanders 
zegt erg geïnteresseerd in de Nederlandse geschiedenis te zijn. Ruim driekwart (78%) vindt 
het ook belangrijk om met de vaderlandse bekend te zijn (het is daarbij wel de vraag wat zij 
verstaan onder 'vaderlandse'). Wel vindt een ruime meerderheid (79%) van de Nieuwe 
Nederlanders het belangrijk dat kinderen iets meekrijgen van de geschiedenis van Neder-
land. 
 
Figuur 2.9  Belang Nederlandse geschiedenis  

Basis: Nederland representatief, n=1.300

31%

10%

52%

65%

59%

13%

24%

39%

4%Ik ben erg geïnteresseerd in de Nederlandse geschiedenis

Ik vind het belangrijk om met de vaderlandse geschiedenis
bekend te zijn

Ik vind het belangrijk dat kinderen iets meekrijgen van de
geschiedenis van Nederland

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens
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3 Cultuurparticipatie 

De komende paragrafen gaan over cultuurparticipatie: hoe belangrijk is dat voor Nederlan-
ders en hoe vaak bezoekt men culturele instellingen, activiteiten en evenementen? Trends 
en ontwikkelingen in bezoek aan instellingen, activiteiten en evenementen die het SCP 
heeft geconstateerd worden behandeld aan het eind van het hoofdstuk9.    
 
3.1 Belang cultuurdeelname  

Voor 42% van de Nederlanders vormt cultuurdeelname (zoals het bezoeken van tentoonstel-
lingen, theaters en concerten) een belangrijk onderdeel van hun leven (zie figuur 3.1). In 
2007 was ongeveer een derde van de Nederlanders (34%) het met deze stelling eens10.  
 
Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt het percentage Nederlanders voor wie cultuurdeelna-
me een belangrijk onderdeel in het leven vormt (van 34% van de Nederlanders van 15 tot en 
met 30 jaar, 41% van de Nederlanders tussen de 30 en 55 jaar, tot 51% van de Nederlan-
ders tussen de 56 en 80 jaar). Voor vrouwen speelt cultuurdeelname vaker een belangrijk 
rol in hun leven (46%) dan voor mannen (38%). Opleiding is ook verklarend: een kwart 
(26%) van de Nederlanders met een lagere opleiding ziet cultuurdeelname als een belang-
rijk onderdeel in het leven, tegenover 42% van de middelbaar opgeleide Nederlanders en 
51% van de hoger opgeleide Nederlanders. Voor Nederlanders met een hoger inkomen 
vormt cultuurdeelname vaker een belangrijk onderdeel in het leven (53%).  
 
Figuur  3.1 “Cultuurdeelname vormt voor mij een belangrijk onderdeel in mijn 
leven”  

Basis: n= Nederland representatief (n=1.300)

9% 49% 35% 7%
Cultuurdeelname, zoals het bezoeken van tentoonstellingen,

theaters en concerten, vormt voor mij een belangrijk onderdeel in
mijn leven

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens

 
Cultuurdeelname vormt voor Nieuwe Nederlanders minder vaak een belangrijk onderdeel 
in het leven (37%) dan voor de gemiddelde Nederlander. Zie laatste hoofdstuk voor de totale 
grafiek. Voor hoger opgeleide en vrouwelijke Nieuwe Nederlanders is cultuurdeelname 
vaker een belangrijk onderdeel in het leven: deze verschillen naar opleiding en sekse zijn 
nog sterker onder Nieuwe Nederlanders. 
 
 
 

                                                      
9  In 2007 bleken de cijfers van Motivaction en SCP te verschillen als het gaat om participatie aan culturele 

activiteiten, door verschillende vraagstelling, tijdsaanduiding en doelgroepsamenstelling. De trendgegevens van 
het SCP dienen daarom ook ter illustratie om de resultaten van het onderzoek in een breder kader te plaatsen.  

10  De stelling over cultuurdeelname maakt al sinds 1997 deel uit van de jaarlijkse schriftelijke Mentality-meting, 
waarin deze is ingebed in stellingen over tijdsbesteding binnen een grotere reeks van onderwerpen (uiteenlo-
pend van productgebruik tot en met persoonlijke levensbeschouwing). Omdat de focus in de huidige vragenlijst 
op kunst en cultuur ligt valt dit contrasteffect weg, waardoor het relatieve belang groter uit kan vallen. 
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3.2 Bezoek aan instellingen, activiteiten en evenementen 

In deze paragraaf wordt het bezoek aan instellingen, activiteiten en evenementen behan-
deld. In het laatste hoofdstuk is een vergelijkende grafiek opgenomen met het bezoek aan 
instellingen, activiteiten en evenementen van zowel Nederlanders als Nieuwe Nederlan-
ders. 
 
Bioscoop- en filmhuisbezoek  
Zoals uit figuur 3.2a is op te maken gaat tweederde (67%) van de Nederlanders wel eens 
naar de bioscoop. Dat komt overeen met 2007, toen 70% van de Nederlanders minstens elk 
jaar naar de bioscoop. Het filmhuisbezoek was in 2007 18% (deze cijfers zijn niet één op één 
te vergelijken). Naarmate men jonger is, hoger opgeleid en een hoger inkomen heeft, neemt 
het bioscoopbezoek toe. Filmhuisbezoek is het hoogst onder hoger opgeleide Nederlanders. 
 
Bioscoopbezoek is aanzienlijk hoger onder Nieuwe Nederlanders (zie laatste hoofdstuk voor 
de volledige grafiek): maar liefst tweederde gaat minstens ééns per half jaar naar de bios-
coop. Vooral jongere Nieuwe Nederlanders zijn vaak in de bioscoop te vinden (46% elke 
maand en 2% elk half jaar).  
 
Figuur 3.2a "Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evene-
menten in uw vrije tijd? Bioscoop en filmhuis" 

Basis: Nederland representatief n= 1.300

13%

4%

28%

8%

26%

14%

33%

74%

Bioscoop

Filmhuis

Elke maand Elk half jaar Elk jaar Nooit  
 
Volgens het SCP stijgt het bioscoop- en filmhuisbezoek van 49% in 1979 tot 56% in 2007. 
Voor filmhuizen constateerde SCP in dezelfde periode een stijging van 5% tot 10%. Jonge-
ren zijn oververtegenwoordigd bij de bezoekers van bioscopen (SCP-publicatie 2009/8).  
 
Bezoek aan musea, galerie, kunstuitleen en museumnacht  
60% van de ondervraagden geeft aan minimaal jaarlijks een museum te bezoeken. Dit 
percentage is veel hoger dan in 2007 (36% minimaal jaarlijks) en het SCP-cijfer uit 2007 
(41%). Naast het contrasteffect is de afwijkende schaal een verklaring voor het hoge percen-
tage: mensen die minder dan één keer per jaar een museum bezoeken zullen eerder kiezen 
voor 'elk jaar' dan 'nooit'. In andere recente onderzoeken zien we dat het percentage Neder-
landers dat wel eens een museum bezoekt rond de 47% schommelt.11 
 
Het SCP constateerde dat sinds 1979 het museumbezoek gestegen is van 25% (van de 
Nederlandse bevolking, ten minste één bezoek aan een museum in Nederland), naar 41% in 

                                                      
11 In een onderzoek uit 2007 (voor Museum Volkenkunde) onder Nederland representatief was het percentage 

Nederlanders dat minimaal één keer per jaar een museum bezoekt 42%. In een herhalingsonderzoek voor Mu-
seum Volkenkunde in 2008 gaf 47% aan minimaal één per jaar een museum te bezoeken. In een onderzoek 
voor Teylers in datzelfde jaar (steekproef omgeving Haarlem) bleek 48% minimaal één keer per jaar een mu-
seum te bezoeken. Uit een onderzoek uit 2010 onder de Nederlandse bevolking (in opdracht van Nationaal 
Historisch Museum) bleek dat 47% minimaal één keer in het jaar naar een museum te gaan In deze steek-
proeven is er nog een extra schaal tussen 'elk jaar' en 'nooit'. 
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2007. Die groei gold voor alle typen musea, met uitzondering van volkenkundige musea. 
(SCP-publicatie 2009/8). 
 
Figuur 3.2b "Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evene-
menten in uw vrije tijd? Musea, Galerie, Kunstuitleen, Museumnacht" 

Basis: Nederland representatief n= 1.300
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Bezoek aan podiumkunsten 
Meer dan eenderde van de Nederlanders gaat minimaal ééns per jaar naar een musical, 
popconcert, cabaret of het toneel. Inkomen, opleiding en leeftijd zijn verklarend voor bezoek 
aan musicals, toneel, klassieke- en jazzconcerten (voor cabaret en popconcerten minder).  
 
Ook in 2007 gaf ruim een derde van de Nederlanders aan in ieder geval ééns per jaar een 
musical, een popconcert en het cabaret te bezoeken (37% een musical; 32% een popconcert 
en 31% cabaret). Iets meer dan een kwart (26%) bezocht in 2007 jaarlijks het toneel, 16% 
ging minstens één keer per jaar naar een klassiek concert en 8% zei minimaal één keer per 
jaar naar een jazzconcert te gaan. Deze data zijn niet een-op-een vergelijkbaar met 2010. 
 
Figuur 3.2c "Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evene-
menten in uw vrije tijd?" Musical, popconcert, cabaret, toneel, klassiek concert, 
jazzconcert" 

Basis: Nederland representatief, n=1.300
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Volgens het SCP is het totale bereik van musicals, popmuziek en jazz tussen 1995 en 2007 
gestegen van 25% naar 34% (aandeel van de bevolking dat ten minste één maal per jaar een 
musical, pop- of jazzconcert bezocht had). De groei was het sterkst voor musicals. Volgens 
het SCP is het bezoek aan toneelvoorstellingen in deze periode constant: ruim een kwart 
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van de Nederlandse bevolking. Het deel van de bevolking dat minstens eens per jaar een 
populair muziekevenement bezoekt steeg van 25% in 1995 tot 34% in 2007. Het bezoek aan 
klassieke muziek daalde tussen 1995 en 2007 licht van 17% naar 14%. In dezelfde periode 
nam het bezoek aan cabaret toe van 11% naar 15% (SCP-publicatie 2009/8). 
 
Bezoek aan dans en opera  
16% van de Nederlanders geeft aan minimaal eens per jaar naar het ballet (of moderne 
dans) te gaan; 11% gaat wel eens naar de opera en 8% bezoekt wel eens een operette.  
Hogere opleiding, inkomen en leeftijd zijn verklarend voor bezoek aan dans, opera en ope-
rette.  
 
Figuur 3.2d "Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evene-
menten in uw vrije tijd? Dans, opera, operette" 

Basis: Nederland representatief, n=1300
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In 2007 werd 'dans (moderne dans en klassiek ballet)' alleen  voorgelegd als 'ballet'.  
 
Volgens het SCP heeft ballet het laagste bereik van alle podiumkunsten, en is sinds midden 
jaren tachtig stabiel 4% of 5% van de Nederlandse bevolking (grotendeels incidentele be-
zoekers). Bezoek aan opera kende in 1995 een opleving (8%), en zakte de daaropvolgende 
jaren in tot 4% in 2007. 
 
Bezoek stedentrips, danceparty's en festivals  
Stedentrips zijn populair: drie op de vijf Nederlanders gaat minimaal jaarlijks op steden-
trip. Ook festivals worden veel bezocht. Het bezoek aan danceparty's is beperkt.  
Ook hier geldt dat opleiding en inkomen sterk verklarend zijn. Geslacht en leeftijd spelen 
een kleinere rol, behalve bij danceparty's (die zijn populair bij Nederlanders onder de 30).  
 
Figuur 3.2e "Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evene-
menten in uw vrije tijd? Stedentrip, festival, danceparty's" 
    

Basis: Nederland representatief, n=1.300
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In 2007 werd een stedentrip door bijna de helft (46%) van alle Nederlanders minimaal eens 
per jaar ondernomen bezocht 27% jaarlijks een festival en ging 13% minimaal ééns per jaar 
naar een danceparty.   
 
CBS constateerde voor de periode 1990-2002 een aanzienlijke groei in het aantal vrijetijd-
stripjes (CBS, Onderzoek dagrecreatie, 2002). De economische crisis heeft in 2009 een forse 
daling in toeristische uitgaven tot gevolg gehad: zowel Nederlandse als buitenlandse toeris-
ten gaven bijna 5% minder uit dan een jaar eerder.  
 
Danceparty's werden volgens SCP in 1999 door 8% van de Nederlanders bezocht en in 2007 
door 9%. Volgens het SCP is het lastig om betrouwbare cijfers te geven over festivals omdat 
het onduidelijk is wat er onder de definitie valt waardoor de interpretatie ambivalent 
wordt. Wel blijkt in 2007 ruim 40% van de bevolking een feest met een live optreden be-
zocht te hebben. Van alle podiumkunsten bleken optredens op feesten (met 43% in 2007, 
meerdere disciplines bij elkaar opgeteld) het grootste bereik te hebben. SCP maakte daaruit 
op dat de informele context van feesten een belangrijk bestanddeel vormt van het bereik 
van podiumkunst onder de Nederlandse bevolking (SCP-publicatie 2009/8).  
 
Van alle podiumkunsten bleken optredens op feesten (met 43% in 2007, meerdere discipli-
nes bij elkaar opgeteld) het grootste bereik te hebben. SCP maakte daaruit op dat de infor-
mele context van feesten een belangrijk bestanddeel vormt van het bereik van podiumkunst 
onder de Nederlandse bevolking. 
 
Bezoek aan bibliotheek en muziekschool   
Bijna de helft (45%) van de Nederlanders gaat minimaal ééns per jaar naar de bibliotheek. 
De muziekschool wordt door 6% van de Nederlanders bezocht. Bibliotheken worden vaker 
bezocht naarmate men ouder is en hoger is opgeleid. Vrouwen gaan vaker naar de biblio-
theek dan mannen. Deze activiteiten zijn voor het eerst in 2010 voorgelegd. 
 
Figuur 3.2f "Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evene-
menten in uw vrije tijd?" Bibliotheek, muziekschool" 
            

Basis: n= Nederland representatief, n=1.300

26% 9% 10% 54%

94%2% 3%

Bibliotheek

Muziekschool

Elke maand Elk half jaar Elk jaar Nooit
 

Het SCP stelde vast dat het percentage Nederlanders (6 jaar en ouder) dat minstens één 
keer een boek leent/ liet lenen (om dit zelf te lezen), tussen 1983 en 2003 afnam van 43% in 
1983 tot 38% in 2003 (SCP-publicatie 2005/7).  
 
Bezoek aan historische bouwwerken, vestingsteden en monumenten   
Ongeveer tweederde (69%) van de Nederlanders brengt minstens één keer per jaar een 
bezoek aan een historisch bouwwerk (kerken, kastelen, molens en boerderijen); 60% bezoekt 
wel eens een monument, de helft van de Nederlanders (51%) gaat minstens één keer per 
jaar naar een vestingstad en één op de drie Nederlanders (33%) brengt wel eens een bezoek 
aan een fort en/of een bunker (zie figuur 3.2g).  
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Naarmate men ouder is, hoger is opgeleid en een hoger inkomen heeft, neemt het bezoek 
aan historische bouwwerken en monumenten toe.  
 
Figuur 3.2g "Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evene-
menten in uw vrije tijd?" historische bouwwerken, vestingsteden, en  

Basis: n= Nederland representatief, n=1.300

9% 24%

19%

13%

5%

37%

36%

35%

28%

31%

40%

49%

66%

5%

Historische bouwwerken
(kerken en kastelen, molens en

boerderijen)

Monumenten

Vestingsteden

Forten/ bunkers

Elke maand Elk half jaar Elk jaar Nooit  
 
In 2007 gaf  22% van de Nederlanders aan jaarlijks een monument te bezoeken. Historische 
bouwwerken , vestingsteden en forten/ bunkers zijn in 2010 aan de activiteitenlijst toege-
voegd.  
 
In de periode tussen 1995 en 2003 constateerde SCP een toename van bezoek aan oude 
kerken (van 25% naar 31%), paleizen en kastelen (van 21% naar 25%) en andere historische 
bouwwerken (van 21% naar 24%). Volgens SCP bezocht eenderde van de Nederlandse 
bevolking minstens één keer per jaar een oude dorpskern (33%) of stadsdeel (34%). Het SCP 
constateerde dat het percentage bezoekers van monumenten in de periode 1995-2007 steeg 
tot 45% (SCP-publicatie 2009/8). 
 
Veranderingen publiekssamenstelling  
Het SCP heeft in de periode tussen 1995 en 2007 gekeken naar veranderingen in de pu-
bliekssamenstelling bij deelname aan culturele activiteiten. Deze bleken vooral leeftijdsge-
bonden te zijn. SCP constateerde een toename van tieners naar (kunst)musea (en in minde-
re mate naar monumenten), toneel, ballet, cabaret, popmuziek en galeries. Ook jonge kin-
deren (6-11 jaar) gingen vaker naar (kunst) musea, monumenten, toneel en popmuziek. 
Tegelijkertijd constateerde SCP een toenemende vergrijzing in de traditionelere vormen 
van cultuur. Vooral voor musea, monumenten, ballet en klassieke muziek was in toene-
mende mate belangstelling van ouderen (toename 65-79-jarigen) (SCP-publicatie, 2009/8). 
 
SCP concludeerde op basis van cijfers uit de periode 1979-2003 dat Nieuwe Nederlanders 
sterk ondervertegenwoordigd waren bij bezoek aan klassieke vormen van kunst en cultuur, 
waaruit zij concludeerde dat er van oudsher een culturele afstand tot de westerse klassieke 
muziektraditie is (omdat beheersing van de Nederlandse taal geen rol speelt in bijvoorbeeld 
klassieke muziek en ballet). In de periode 1995-2007 sprake van een lichte toename van de 
cultuurdeelname van Nieuwe Nederlanders (SCP-publicatie, 2005/7).  
 
Uit het huidige onderzoek blijkt ook dat Nieuwe Nederlanders minder vaak naar een mu-
seum, cabaret en het toneel gaan en minder vaak een vestingstad, fort/bunker of historisch 
bouwwerk bezoeken dan de gemiddelde Nederlander, maar dat zij juist vaker de bioscoop, 
danceparty’s, popconcerten en festivals bezoeken (zie ook het laatste hoofdstuk). 
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3.3 Actieve participatie (dagelijkse creatieve activiteiten) 

Net als in 2007 is een lijst met dagelijkse creatieve activiteiten voorgelegd. In 2007 stond 
het lezen van een boek bovenaan als meest frequent voorkomende vorm van culturele 
participatie (24% las dagelijks, 21% wekelijks en 33% elke maand) en deed tweederde (67%) 
van de Nederlanders op wekelijkse basis aan (experimenteel) koken.12 
 
Meeste dagelijkse creatieve activiteiten typisch vrouwelijke bezigheden  
− Vrouwen houden zich vaker dagelijks bezig met koken (68%) dan mannen (29%). Een 

kwart (24%) van de Nederlandse mannen kookt nooit. Jongeren koken ook minder. 
− Ongeveer driekwart (77%) van de Nederlanders leest wel eens een boek (27% dagelijks). 

Vrouwen lezen vaker (37% dagelijks), dan mannen (19% dagelijks).  
− Film en fotografie segmenteert niet zozeer naar geslacht als wel naar leeftijd. Voor film 

geldt, dat vooral Nederlanders onder de 30 zich ermee bezig houden (76%). Fotografie 
neemt juist toe naarmate men ouder is (van de 55-plussers doet 73% aan fotografie). 

− Vrouwen zingen twee keer zo veel (61%) als mannen (30%).  
− Nederlanders met een hoger inkomen doen vaker aan interieurvormgeving.  
− Dansen wordt vooral door jongeren gedaan.  
− Vooral hoger opgeleide Nederlanders en jongeren spelen een instrument.  
− Voor de andere creatieve activiteiten (interieur vormgeven, tekenen/schilderen, schrij-

ven/dichten, breien/haken en kleren maken) geldt dat vrouwen actiever zijn dan mannen. 
 
Figuur 3.4 "Hoe vaak houdt u zich bezig met de volgende activiteiten in uw vrije 
tijd?"  

Basis: Nederland representatief (n=1.300)

48%

27%

7%

26%

24%

26%

19%

16%

4%

8%

6%

6%

5%

4%

11%

26%

32%

41%

10%

28%

17%

17%

13%

6%

8%

9%

7%

16%

23%

35%

36%

50%

67%

73%

76%

78%

85%

86%

88%

93%

3%

24%

5%

4%

 Koken

 Boek lezen

Film

Fotografie

 Zingen

 Interieur vormgeven

 Dansen

 Schilderen/tekenen

 Schrijven/dichten

 Muziekinstrument bespelen

 Breien/haken/borduren

 Kleren maken

 Meubels maken

Elke dag Elke week Elke maand Nooit  
Indien > 5% getoond. Niet getoond: muziek componeren (5%), toneelspelen (5%), rappen (2%),  beeldhouwen (2%). 

                                                      
12  Net als in 2007 is een gerandomiseerde lijst activiteiten voorgelegd. In 2007 was de deelname aan de meeste activiteiten in een lange 

reeks van overige activiteiten ingebed, terwijl in de huidige vragenlijst de focus alleen op kunst en cultuur ligt. Daardoor zijn de resulta-

ten niet één op één vergelijkbaar.  Uit verdere analyse blijkt dat de relatie tussen het belang dat men aan kunst en cultuur hecht, en de 

deelname aan activiteiten overigens in deze meting sterker is dan in de meting van 2007. Dit houdt in dat de respondenten voor wie 

kunst en cultuur belangrijk is, ook een verhoogde deelname aan culturele activiteiten laten zien.   
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Zingen en dansen zeer populair onder Nieuwe Nederlanders 
− De helft van de Nieuwe Nederlanders kookt op dagelijkse basis, voornamelijk door vrou-

wen. De groep mannen die nooit kookt is wel groter onder Nieuwe Nederlanders. Net als 
onder Nederlanders wordt er door jongeren minder gekookt.  

− Nieuwe Nederlanders zingen aanzienlijk meer dan de gemiddelde Nederlander: bijna de 
helft (45%) zingt dagelijks (tegenover 24% van de Nederlanders), vooral vrouwen. 

− Een ander groot verschil is dat Nieuwe Nederlanders aanzienlijk vaker dansen, vooral 
door vrouwelijke Nieuwe Nederlanders wordt veel gedanst (22% danst dagelijks).  

− Rappen komt ook vaker voor onder Nieuwe Nederlanders (8%) dan bij Nederlanders (2%).  
− Met creatieve activiteiten als schrijven, dichten, tekenen, schilderen en fotografie houden 

Nieuwe Nederlanders zich juist minder mee bezig. Het zijn voornamelijk vrouwelijke 
Nieuwe Nederlanders die zich bezighouden met creatieve hobby's.  

 
Zie het laatste hoofdstuk voor een complete vergelijkende grafiek. 
 
Cijfers SCP 
Uit cijfers van het SCP blijkt dat het lezen van een boek als vrijetijdsbesteding al geruime tijd 
een daling zien laat. Sinds 1983 moest het boek terrein prijsgeven: het weekbereik daalde 
met eenderde. In 1995 had 59% van de bevolking in de afgelopen maand een boek gelezen; 
in 2007 was dit gedaald tot 55%. Tussen 2003 en 2007 is het lezen van een boek als vrije-
tijdsbesteding gestabiliseerd. De verkoop van boeken nam weliswaar toe (SCP/AVO)., maar 
de uitleen bij bibliotheken daalde (SCP-publicatie, 2005/7). Volgens het SCP lezen vooral 
vrouwen en ouderen veel boeken en (gecontroleerd voor verschillen in leeftijd) zijn hoogop-
geleiden ook grotere boekenlezers (SCP-publicatie 2009/8). 
 
Het SCP constateerde dat actieve cultuurdeelname over de gehele linie licht steeg in de 
periode 1995-2007 (het percentage Nederlanders van 6 jaar en ouder dat actief bezig was 
met kunstbeoefening steeg van 38% naar 42%). SCP schreef de groei sinds 1995 toe aan de 
populariteit van (multi)media, waarmee het aantal fotografen/ filmers steeg.  
 
In 2010 maakte het SCP bekend dat een kwart van de Nederlanders (6 jaar en ouder) 
wekelijks in de vrije tijd met een kunstzinnige hobby bezig is en een kwart incidenteel.  
(SCP-publicatie 2010/12). 
 
3.4 Cursus- en verenigingsdeelname 

Veel Nederlanders beoefenen een creatieve activiteit (zie figuur 3.3) maar lang niet altijd in 
georganiseerd verband. Momenteel volgt 10% van de Nederlanders zang of muziekles, en 
18% in het verleden. Zo'n 6% van de Nederlanders volgt kookles, schilderles, dansles of 
fotografieles en ongeveer 10% deed dat in het verleden. Deelname aan vereniging/ les/ 
cursus op het gebied van kunst en cultuur verschilt erg per doelgroep. 

 
Voor vrijwel alle typen opleidingen/cursussen/lessen en clubs geldt, dat deze vaker door 
vrouwen gevolgd worden en dat het percentage stijgt naarmate men ouder is.  
Het sekseverschil is vooral groot als het gaat om dans-/balletles en schilder-/tekenles. Foto-
grafiecursussen worden weer vaker gevolgd door mannen en 55-plussers. 
 
Cursusdeelname is voor de meeste activiteiten (behalve dans/ballet) lager onder Nieuwe 
Nederlanders. Jongeren en vrouwen volgen vaker les via hun opleiding/school. In het laats-
te hoofdstuk staan de grafieken met alle resultaten voor Nieuwe Nederlanders. 
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Figuur 3.5 “Volgt u een opleiding, workshop of cursus op het gebied van kunst of 
cultuur (of heeft u dat in het verleden wel eens gevolgd) en/of bent u lid (geweest) 
van één van de onderstaande soorten clubs of verenigingen?”  

Basis: Nederland representatief (n=1.300)

5%

12%

4%

10%

10%

11%

18%

78%

90%

90%

86%

84%

84%

84%

83%

72%

4%

6%

10%

6%

6%

10%

6%

4%

6%

10%

10%

 Ander soort opleiding, workshop, cursus, club of vereniging
op het gebied van kunst en cultuur

Poëzie/ literatuur (vereniging/ poëzieclub/ leesclub/
boekenclub)

 Beeldhouwen/ boetseren/ pottenbakken (vereniging/ cursus/
les) 

  (Amateur)toneel (vereniging/ kookclub/ kookcursus/
kookles)

 Fotografie/ film/ video (vereniging/ cursus/ les) 

Dans/ballet (vereniging/ school/ cursus/ les)

Schilderen/ tekenen (vereniging/ club/ cursus)

  Koken (vereniging/ kookclub/ kookcursus/ kookles)

 Zang/muziek (vereniging/ -les/ -cursus)

Ja nee, maar in het verleden wel nee
 

Dans en ballet worden het meest gevolgd in vaste lessen via een particulier opleidingsinsti-
tuut. Zang/muziek wordt ook meestal gevolgd in vaste lessen via een particuliere docent. 
Teken en schilderlessen worden op verschillende manieren gevolgd: via school, particuliere 
opleidingsinstituten maar ook op andere manieren. Fotografiecursussen en kookles wordt 
regelmatig zelfstandig (via een boek of internet) gevolgd. Kookles wordt zowel eenmalig 
(kookworkshop), als in vaste lessen gevold. Voor beeldhouwen/ boetseren/ pottenbakken 
gaat men het meest naar een centrum voor de kunsten en particuliere verenigingen (vaste 
lessen). Poëzie/literatuur wordt op uiteenlopende manieren gevolgd. In figuur 3 en 4 in het 
laatste hoofdstuk staan uitgebreide grafieken van de manier waarop men deelneemt aan 
opleidingen, workshops en cursussen op het gebied van kunst en cultuur.  
 
Er blijft een relatief grote groep over (zo’n 30 tot 40%) van wie het onduidelijk is op welke 
manier zij een opleiding, workshop of cursus volgen. Dit komt overeen met de constatering 
van het SCP dat er weinig bekend is over informele verbanden voor kunstbeoefening (SCP-
publicatie 2010/13). 
 
SCP constateert dat veel Nederlanders hun kunstzinnige hobby zelfstandig beoefenen. SCP 
schat in dat er in Nederland tussen de 25.000 en 50.000 verenigingen voor kunstbeoefening 
zijn. Omdat de organisatiegraad van landelijke verenigingen (behalve in de muziek) laag is, 
betreft het een brede schatting. De meeste lessen worden bij particulieren gevolgd (40% van 
de lesdeelnemers), gevolgd door centra voor de kunsten en verenigingen. Het aantal in-
schrijvingen van cursisten bij de centra voor de kunsten steeg in eind jaren 80, vooral 
muzieklessen maken daar een groot deel van uit: bijna 60% van de inschrijvingen. Beeldend 
en dans volgen met 16% respectievelijk 12%. De spreiding van het aanbod over instellingen 
kent een vergelijkbare verdeling. Muziek wordt vrijwel overal aangeboden, schrijfcursussen 
weinig. 
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Daarom heeft SCP recentelijk een verkennend onderzoek in Alphen aan den Rijn gedaan. 
Daaruit bleek er veel kleinschalige, intensieve en duurzame verbanden bestaan, waar niet 
alleen beginnende kunstbeoefenaars, maar ook gevorderden in participeren. Men blijkt niet 
zozeer de vrijblijvendheid zoeken, maar vooral de kleinschaligheid en de vrijheid. Een 
andere interessante bevinding van het SCP is dat er nog weinig afstemming in het onder-
wijs tussen kunstbeoefening binnen en buiten school (SCP-publicatie 2010/13). 
 
In het recentelijk uitgebracht onderzoek van het SCP werd geconstateerd dat er nauwelijks 
landelijke gegevens zijn over de omvang en aard van het volgen van lessen bij particuliere 
scholen en docenten. SCP stelde wel vast dat het aanbod van zelfstudie (al dan niet via 
afstandsonderwijs) aanzienlijk is. Ook constateert SCP dat er enkele particuliere topoplei-
dingen en veel particuliere workshops zijn, al dan niet in het buitenland. 
 
Over internet stelt SCP dat het een bijzonder geval is omdat men zowel betaald als onbe-
taald lessen kan volgen. Vooral community’s rond fotografie en video (waar deelnemers 
interactie hebben met elkaar) blijken populair volgens het SCP (SCP-publicatie 2010/13).  
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Drijfveren en beleving 
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4 Drijfveren en beleving 

Net als in 2007 zijn er diverse stellingen over onderliggende drijfveren met betrekking tot 
deelname aan kunst of cultuur voorgelegd. Die stellingen vormen samen een aantal facto-
ren (zie bijlage 5 voor een overzicht van deze factoren en de onderliggende stellingen). In 
paragraaf 4.1 tot en met 4.7 worden deze factoren achtereenvolgens behandeld. Ook zijn er 
twee directe vragen voorgelegd met verschillende motivaties om aan culturele activiteiten 
deel te nemen en cultureel erfgoed te bezoeken. Deze worden aan het eind van het hoofd-
stuk behandeld (paragraaf 4.8).  
 
4.1 Creatief bezig zijn 

Creatief bezig (schilderen, tekenen, dichten) zijn kan gezien worden als een vorm van cultu-
rele participatie. Voor bijna tweederde van de Nederlanders voelt het fijn om creatief bezig 
te zijn. Voor bijna de helft van de Nederlanders is creatief bezig zijn een manier om even 
niet aan werk te denken. In 2007 gaf 68% van de Nederlanders aan graag creatief bezig te 
zijn en gaf 47% aan dat creatief bezig zijn een manier is om even niet aan het werk te den-
ken.  
 
Nederlanders boven de 55 en vrouwen vinden het vaker fijn om creatief bezig te zijn. Een 
opvallend gegeven, is dat naarmate Nederlanders lager zijn opgeleid en een lager inkomen 
hebben, zij vaker creatief bezig zijn dan Nederlanders met een hogere opleiding en hoger 
inkomen.  
Nieuwe Nederlanders zijn het in minder sterke mate eens met de stellingen, maar toch 
geeft nog een ruime helft aan graag creatief bezig te zijn. Vooral jongere en mannelijke 
Nieuwe Nederlanders zeggen vaak absoluut niet creatief te zijn. 
 
Figuur 4.1 Factor 'Zelf creatief bezig zijn' 
 

 Basis: Nederland Representatief, n=1.300

4%

11%

7%

15%

37%

44%

49%

58%

41%

42%

29%

15%

12%

7%

7%

23%Het voelt fijn als ik creatief bezig ben

Ik maak graag zelf dingen (bijv. tekenen, dichten, meubelstuk
maken, bloemschikken, schilderen, rap schrijven, websites

bouwen/verfraaien)

In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig om even niet aan
mijn werk te denken

Ik ben absoluut niet creatief*

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens
 

*  Deze stelling draagt bij aan de factor, maar dan omgekeerd (negatief)   
 



 
 

 41 

4.2 Muziek als ontspanning 

Net als in 2007 is de factor 'muziek als ontspanning' naar voren gekomen.  
Van de Nieuwe Nederlanders luistert  91% in de auto naar muziek en vindt 87% het prettig 
om te werken met muziek op de achtergrond. Onder Nederlanders ligt dit percentage aan-
zienlijk lager (80% vindt het prettig om naar muziek te luisteren in de auto en op het werk). 
Ook zegt driekwart (74%) van de Nieuwe Nederlanders zich beter te kunnen concentreren 
wanneer zij naar muziek luisteren (ten opzichte van 56% van de gemiddelde Nederlander).  
 
Figuur 4.2a Factor "Muziek als ontspanning" 

 Basis: Nederland Representatief, n=1.300

4%

3%

4%

16%

40%

55%

63%

46%

25%

18%

10%

15%
In de auto luister ik vrijwel altijd

naar muziek

Ik vind het prettig om mijn werk
te doen met muziek op de

achtergrond

Ik kan mij beter concentreren
als ik naar muziek luister

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens  
 
Rap en  jazz  
Los van de factoren is ook een tweetal stellingen over rapmuziek en jazzmuziek toegevoegd. 
Deze stellingen zijn in 2010 voor het eerst voorgelegd. Ongeveer de helft van de Nederlan-
ders (52%) vindt rapmuziek herrie. Vooral mannen, lager opgeleide Nederlanders, Neder-
landers met een lager inkomen en 55-plussers vinden rapmuziek vreselijk.  
 
Als het gaat om jazz is de gemiddelde Nederlander positiever: 70% vindt jazz geen herrie. 
Op achtergrondvariabelen zijn de verschillen beperkt tot opleiding; naarmate men hoger is 
opgeleid is men positiever over jazz.  
 
Nieuwe Nederlanders staan aanzienlijk minder negatief tegenover rap. Over jazz zijn zij 
juist negatiever dan de gemiddelde Nederlander.  
 
Figuur 4.2b "Houding ten aanzien van rap en jazzmuziek" 

Basis: Nederland representatief n=1.300

5% 43%

57%

38%

24%

14%

7%13%

Rapmuziek in vreselijk** 

Ik vind jazzmuziek herrie**

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens
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4.3 Interesse in niet-westerse muziek 

Net als in 2007 vormen drie stellingen een factor "positieve houding ten aanzien van niet-
westerse muziek" (zie figuur 4.1d). Ruim een kwart van de Nederlanders zou graag meer 
willen begrijpen van Arabische muziek. Toch vindt bijna de helft van de Nederlanders 
Arabische muziek afschuwelijk en vindt bijna de helft traditionele Indiase muziek kattenge-
jank. In 2007 wilde 22% graag meer begrijpen van Arabische muziek. 41% vond traditionele 
Indiase muziek kattengejank en 38% vond Arabische muziek afschuwelijk.  
 
 
Figuur 4.3  "Stellingen interesse in niet-westerse muziek" 

Basis: Nederland representatief n=1.300

5% 48%

48%

54%

36%

37%

27%

11%

9%

2%17%

6%

Arabische muziek is
afschuwelijk*

Traditionele Indiase muziek is
kattengejank*

Ik zou graag meer willen
begrijpen van Arabische muziek

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens
 

 
*  Deze stellingen dragen wel bij aan de factor, maar hebben een omgekeerde (negatieve) lading  
 
4.4 Positieve houding ten aanzien van andere culturen 

Net als in 2007 vormen de stellingen met betrekking tot interesse in ander culturen samen 
de factor "Positieve houding/gedrag ten aanzien van ander culturen" (zie figuur 4.4).  
Voor de meeste Nederlanders is de positieve houding ten aanzien van niet-westerse cultu-
ren vooral beperkt tot het uitproberen van buitenlandse gerechten. Ook blijkt ruim de helft 
van de Nederlanders geïnteresseerd te zijn in niet-westerse muziek. Als het gaat om het 
echt 'onderdompelen' in niet-westerse culturen (zoals het daadwerkelijk leven in een andere 
cultuur, het overnemen van gebruiken en het omringen met spullen uit andere culturen) 
neemt de groep Nederlanders die daarvoor open staat gestaag af. Nieuwe Nederlanders zijn 
het vaker (helemaal) eens met deze stellingen. 
 
In 2007 gaf 45% van de Nederlanders aan dat zij met gebruiken uit andere culturen meer 
kleur geven aan hun leven 48% dat immigranten veel bijdragen aan de Nederlandse cul-
tuur.  
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Figuur 4.4 Factor "Positieve houding ten aanzien van niet-westerse culturen" 
Basis: Nederland representatief n=1.300
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21%

7%
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6%

4%

3%

6%

3%

5%

3%

6%

7%

Ik houd ervan om gerechten uit andere culturen uit te proberen

Ik luister wel eens naar niet-westerse muziek

Ik ben geïnteresseerd in optredens van artiesten uit niet-Europese
landen

Immigranten dragen veel bij aan de Nederlandse cultuur

Ik ga graag kijken als er multiculturele activiteiten in mijn woonplaats
worden georganiseerd

Een bezoek aan een hamam/badhuis is voor mij ook een ontmoeting
met een andere cultuur

Ik zou wel eens een tijdje in een andere cultuur willen leven

Door gebruiken van andere culturen over te nemen, geef ik mijn leven
kleur

Ik omring mij graag met spullen uit andere culturen

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens
 

 
4.5 Architectuur 

Bijna alle Nederlanders vinden dat historische gebouwen sfeer geven aan de stad. Een 
ruime meerderheid kan ook een bouwwerk als de Erasmusbrug waarderen. Naarmate 
Nederlanders hoger zijn opgeleid, ouder zijn en een hoger inkomen hebben, hebben zij een 
positievere houding ten aanzien van aan architectuur. Nieuwe Nederlanders zijn minder 
positief over de stellingen over architectuur.  
 
Figuur 4.5 Factor "Architectuur" 

Basis: Nederland representatief n=1.300

15%

15%

57%

67%

66%

38%

16%

18%

4%Historische gebouwen geven sfeer aan de stad

Een bouwwerk zoals de Erasmusbrug in Rotterdam draagt bij
aan de verfraaing van de stad

Ik kijk graag naar bijzondere gebouwen

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens  
 
4.6 Vorm/ uiterlijk belangrijker dan inhoud 

Net als in 2007 vormen onderstaande stellingen samen de factor "Vorm/uiterlijk belangrij-
ker dan inhoud". Dit is lang niet voor alle Nederlanders het geval. De meeste Nederlanders 
(79%) zijn praktisch ingesteld; vinden het belangrijker dat iets werkt dan dat het er mooi 
uitziet. In 2007 vond 83% van de ondervraagden het belangrijker dat iets er werkt dan dat 
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het er mooi uitziet. Nieuwe Nederlanders (zie het laatste hoofdstuk voor een overzicht van 
alle resultaten) besteden meer geld en energie aan kleding en uiterlijk.  
 
Figuur 4.6 Factor "Vorm/uiterlijk belangrijker dan inhoud" 

Basis: Nederland representatief n=1.300

5%

6%

10%

12%

11%

34%

38%

42%

41%

55%

62%

70%

20%

55%

45%

48%

48%

31%

23%

18%

68%

6%

9%

11%

7%

5% 4%

4%

Ik hecht waarde aan de kleding die ik draag omdat het iets zegt
over wie ik ben

Ik zou wel eens willen overnachten in een designhotel

Ik betaal graag meer voor een product dat mooi is of lekker ruikt

Ik houd ervan om geld uit te geven aan mooie dingen

Ik heb mooie dingen om mij heen nodig om mij goed te voelen

Ik besteed veel geld en energie aan mijn kleding en hoe ik eruit
zie

Ik verander graag van look of van uiterlijk

Ik vind het belangrijker dat iets werkt dan dat het er mooi uitziet*

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens  
 

 
 

4.7 Houding ten aanzien van podiumkunst 

Tweederde (67%) van de Nederlanders (zowel mannen als vrouwen, allochtoon en autoch-
toon) zou het leuk vinden als er vaker muziekoptredens of voorstellingen in hun buurt 
plaatsvinden (zie figuur 3.3). Bijna de helft van de Nederlanders (47%) wil wel vaker naar 
een toneelvoorstelling (in 2007 gaf 45% aan vaker naar een toneelvoorstelling te willen), 
vooral vrouwen. Van de Nieuwe Nederlanders zou 43% vaker naar een toneelvoorstelling 
willen. Er is meer animo onder Nieuwe Nederlanders voor een toneelstuk in het buurthuis 
(42%) dan onder Nederlanders (37%) . 
 
De helft van de Nederlanders (51%) geeft aan dat het bezoek aan een schouwburg te duur is 
(in 2007 was 46% het daarmee eens) en bijna een derde (31%) van de Nederlanders geeft 
aan dat een museumbezoek voor hen te duur is. In 2007 gaf eveneens een derde (33%) aan 
dat musea voor hen te duur zijn. Nieuwe Nederlanders zijn het minder vaak eens met de 
stellingen dat bezoek aan musea en schouwburg voor hen te duur is dan Nederlanders. Wel 
zeggen zij iets vaker (23%) zich ongemakkelijk voelen in een theater of schouwburg (zie voor 
de volledige grafiek het laatste hoofdstuk van dit rapport).  
 
 
 
 

*deze stelling heeft een negatieve bijdrage aan de factor  
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Figuur  3.3 Stellingen over podiumkunst  
 

Basis: Nederland representatief n=1.300

12%

20%

22%

5%

8%

23%

44%

53%

63%

59%

60%

45%

60%

59%

58%

41%

33%

22%

19%

17%

42%

26%

16%

9%

6%

4%

2%

2%

2%

9%

5%

2%

10%

8%

5% 28%Ik zou het leuk vinden als er vaker muziekoptredens of
voorstellingen in mijn buurt zouden plaatsvinden

Ik zou vaker naar een toneelvoorstelling willen

Als er een toneelstuk in het buurthuis is, dan vind ik het leuk
ernaar toe te gaan

Door theater- en/of muziekvoorstellingen te bezoeken, heb ik
veel mensen ontmoet

Iedereen bezoekt musicals dus ik ook

Het publiek bij een balletvoorstelling spreekt me aan

Voor mij is het bezoeken van een voorstelling in een
schouwburg te duur

Een museumbezoek is voor mij te duur

Ik voel me ongemakkelijk in een theater/schouwburg

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens  
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4.8 Motieven om aan culturele activiteiten deel te nemen 

Motieven en drijfveren  
Er zijn twee gesloten vragen gesteld over motieven en drijfveren om deel te nemen aan 
culturele activiteiten en redenen om cultureel erfgoed te bezoeken (zie figuur 4.8a).  
 
De meeste Nederlanders nemen deel aan culturele activiteiten omdat ze het leuk vinden 
(voor de gezelligheid en ter ontspanning). Voor het bezoek aan cultureel erfgoed (zie figuur 
4.8b) geven de meeste Nederlanders als reden dat het nuttig is (mede omdat het goed voor 
de algemene ontwikkeling is en om kennis op te doen/iets te leren). Andere belangrijke 
motieven om cultureel erfgoed te bezoeken is vanwege interesse in specifieke onderwerpen 
en om mooie voorwerpen te zien. Voor Nieuwe Nederlanders is het opdoen van sociale 
contacten ook een belangrijke reden om deel te nemen aan culturele activiteiten (zie figuur 
4.8a).  
 
Figuur 4.8a 
"Wat zijn voor u redenen of motivaties om aan culturele activiteiten deel te ne-
men?" Meerdere antwoorden mogelijk.  
 

67%

67%

28%

27%

23%

20%

19%

12%

13%

4%

17%

46%

40%

20%

17%

48%

19%

11%

7%

12%

6%

18%

Voor mijn plezier/ de gezelligheid

Ter ontspanning

Ik wil iets over de wereld leren

Een manier om inspiratie op te doen

Om sociale contacten op te doen

Een manier om mezelf te uiten

 Geeft me een goed gevoel over mezelf

Om de dagelijkse realiteit te ontvluchten

Om gelijkgestemden te ontmoeten

Anders, namelijk:

Weet niet

Nederland representatief (n=1.300) TMSA (n=300)

 
 
Nieuwe Nederlanders bezoeken cultureel erfgoed (zie figuur 4.8b) minder omdat een speci-
fiek voorwerp of onderwerp hun interesse heeft, maar vooral om iets te leren en omdat het 
goed voor de algemene ontwikkeling is. Voor Nieuwe Nederlanders geldt nauwelijks dat zij 
cultureel erfgoed bezoeken vanuit trots op Nederland. 
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Figuur 4.8b "Wat zijn voor u redenen om cultureel erfgoed te bezoeken?" Meerde-
re antwoorden mogelijk.  

51%

50%

47%

36%

29%

24%

24%

16%

9%

2%

17%

45%

45%

16%

16%

20%

4%

11%

14%

4%

4%

28%

Goed voor mijn algemene ontwikkeling

Om kennis op te doen/om iets te leren

Om mooie voorwerpen te zien

Vanwege interesse in specifieke
onderwerpen

Om mijn (klein)kinderen iets te leren/bij te
brengen

Omdat ik trots op Nederland ben

Om me te bevinden in een aangename
omgeving

Een manier om inspiratie op te doen

Om het gevoel te hebben bij Nederland te
horen

Anders, namelijk:

Weet niet

Nederland representatief (n=1.300) TMSA (n=300)
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HOOFDSTUK 5 

Maatschappelijk belang kunst en cultuur 
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5 Maatschappelijk belang kunst en cultuur 

In dit hoofdstuk wordt het maatschappelijk belang van de sector behandeld: de waardering 
voor verschillende vormen van kunst en cultuur, het draagvlak voor subsidies en de in-
schatting van de maatschappelijke bijdrage van kunstenaars. Deze vragen zijn in 2007 niet 
voorgelegd.   
 
 
5.1 Waardering kunstvormen  

Kunst en cultuur in de lesprogramma's voor kinderen en culturele en kunstzinnige buurtac-
tiviteiten voor kinderen worden het hoogst gewaardeerd door Nederlanders. Kunst in open-
bare gebouwen wordt hoger gewaardeerd dan kunst in de openbare buitenruimte. Neder-
landers kunnen de minste waardering opbrengen voor kunst in bedrijven en kunst als 
verfraaiing in de eigen woonwijk.  
 
In het laatste hoofdstuk staan de cijfers die Nieuwe Nederlanders geven aan de verschil-
lende vormen van kunst en cultuur. Nieuwe Nederlanders geven nog hogere cijfers dan 
Nederlanders voor kunst en cultuur in de lesprogramma's voor kinderen en culturele en 
kunstzinnige buurtactiviteiten voor kinderen en waarderen culturele evenementen in de 
eigen woonwijk ook hoger. 
 
Tabel 5.1a 
"Kunt u middels een rapportcijfer op een schaal van 1-10 aangeven hoe u onder-
staande vormen van kunst en cultuur waardeert?" Gemiddeld cijfer 

 
 
 
 
 
 
 

 Nederland  
representatief 
(n=1.300) 

Kunst en cultuur in de lesprogramma's voor kinderen  7,1 
Culturele en kunstzinnige buurtactiviteiten voor kinderen  6,7 
Kunst in de openbare gebouwen (bijvoorbeeld in de bibliotheek 
en stadhuis)  

6,6 
 

Kunst in zorginstellingen (bijvoorbeeld in het ziekenhuis, 
verpleeghuis)  

6,5 

Culturele evenementen in mijn buurt  6,5 
Kunst in de openbare buitenruimte (bijvoorbeeld op pleinen, 
langs wegen)  

6,3 

Kunst als verfraaiing van mijn woonwijk  6,0 
Kunst in bedrijven 5,8 
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5.2 Draagvlak voor rijksuitgaven aan kunst 

De meeste Nederlanders (71%) vinden de rijksuitgaven voor kunst en cultuur precies goed of 
te laag, 29% vindt de rijksuitgaven voor kunst en cultuur te hoog. Onder Nieuwe Nederlan-
ders is de groep die de rijksuitgaven aan kunst en cultuur te hoog vindt bijna twee keer zo 
klein als  onder Nederlanders.  

 
Figuur 5.2 a "Van de totale rijksuitgaven gaat  ongeveer 0,6  procent naar subsidies  
voor kunst en cultuur. Vindt u dit: …"  

30% 40%

45%

29%

16%36% 3%

Nederland representatief
(n=1.300)

TMSA (n=300)

Te laag Precies goed Te hoog Geen antwoord
 

Het draagvlak voor subsidie van kunst en cultuur is het hoogst als het gaat om lespro-
gramma's voor kinderen en culturele evenementen en culturele en kunstzinnige buurtacti-
viteiten voor kinderen. Men vindt subsidiëring van kunst (van hoge kwaliteit) gericht op 
een kleine doelgroep en kunst in bedrijven het minst van belang. Onder Nieuwe Nederlan-
ders is het draagvlak voor de meeste vormen van subsidie over het algemeen wat groter (zie 
het laatste hoofdstuk). 
 
Figuur 5.2b "In hoeverre vindt u het belangrijk dat er subsidie beschikbaar is 
voor..." 

Basis: Nederland representatief (n=1.300)

15%

13%

7%

10%

6%

7%

6%

4%

4%

4%

33%

26%

17%

16%

0,16

15%

12%

6%

7%

7%

36%

38%

36%

35%

0,37

34%

35%

27%

27%

24%

15%

20%

34%

35%

35%

38%

41%

52%

54%

50%

3%

5%

5%

0,05

5%

6%

11%

9%

16%

Kunst in bedrijven

Kunst (van hoge kwaliteit) gericht op een kleine
doelgroep

Kunst in de openbare buitenruimte (bijvoorbeeld op
pleinen, langs wegen)

Ondersteuning van kunstenaars

Kunst in openbare gebouwen (bijvoorbeeld in de
bibliotheek en stadhuis)

Ondersteuning van kunstverenigingen/ collectieven

Kunstenaars en cultuur in zorginstellingen (bijvoorbeeld in
het ziekenhuis, verpleeghuis)

Culturele en kunstzinnige buurtactiviteiten voor kinderen/
jongeren

Culturele evenementen

Kunstenaars en cultuur in de lesprogrammas voor
kinderen

Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk
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5.3 Inschatting bijdrage van kunstenaars 

Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat kunstenaars een bijdrage zouden kunnen 
leveren aan de identiteit en allure van de leefomgeving. Een positief effect op het welzijn 
van ouderen in verzorgingstehuizen en patiënten in ziekenhuizen wordt door bijna de helft 
van de Nederlanders ingezien. Over de bijdrage van kunstenaars aan de saamhorigheid van 
een buurt en het op het rechte pad te houden van probleemjongeren is een meerderheid van 
de Nederlanders kritisch: toch ziet nog ruim eenderde daar wel wat in. Nieuwe Nederlan-
ders schatten de bijdrage van kunstenaars aan de meeste voorbeelden vaker in (zeer) hoge 
mate in.  
 
Figuur 5.3 "In hoeverre denkt u dat kunstenaars een bijdrage zouden kunnen 
leveren aan...:"  

Basis: Nederland representatief, n=1.300

11%

10%

42%

48%

41%

41%

38%

38%

26%

30%

33%

36%

38%

42%

43%

8%

7%

6%

9%

9%

9%

9%

24%

14%

12%

15%

15%

46%

Het stimuleren van (probleem)jongeren om op het rechte pad te
blijven

Het saamhorigheidsgevoel van een buurt

Het bevorderen van creativiteit in het bedrijfsleven

Het voorkomen van verloedering van een buurt

Welzijn van patiënten in ziekenhuizen

Welzijn van ouderen in verzorgingstehuizen

Identiteit en allure van de leefomgeving

In zeer beperkte mate In beperkte mate In hoge mate In zeer hoge mate

 
Bijna 30% van de Nederlanders lijkt het interessant om in hun dagelijks leven in contact te 
komen met kunstenaars. De meest genoemde redenen zijn: om er iets van  te kunnen leren, 
ter inspiratie, om nieuwe inzichten verkrijgen en om achter de drijfveren van kunstenaars 
komen. Onder Nieuwe Nederlanders is de groep die geen interesse heeft om in contact te 
komen met kunstenaars groter. Zij hebben daar geen reden voor.  
 
Figuur 5.4 "In hoeverre lijkt het u interessant om in uw dagelijks leven in contact 
te komen met kunstenaars?" 

14% 18%

16%

39%

33%

5%

25%

24%

20% 6%

Nederland representatief
(n=1.300)

TMSA (n=300)

Zeer oninteressant Oninteressant Niet interessant, maar ook niet oninteressant Interessant Zeer interessant
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HOOFDSTUK 6 

Participatie en drijfveren per Mentality-milieu 
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6 Participatie en drijfveren per Mentality-milieu  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het huidige onder zoek behandeld voor de ver-
schillende Mentality-milieus. Uit het onderzoek van 2007 bleken er per Mentality-milieu 
duidelijke verschillen te zijn in motivatie, drijfveren, beleving van en participatie aan kunst 
en cultuur. In 2010 zijn de verhoudingen tussen de milieus vrijwel onveranderd. 
 
6.1 Persoonlijk belang kunst en cultuur per Mentality-milieu 

Net als in 2007 is kunst voor nieuwe conservatieven, kosmopolieten, postmaterialisten en 
postmoderne hedonisten een belangrijker onderdeel van hun leven dan voor de andere 
milieus. Opwaarts mobielen nemen een middenpositie in als het gaat om de rol die kunst 
speelt in hun leven. Zoals ook al in 2007 werd geconcludeerd, zijn opwaarts mobielen meer 
gericht op populaire vormen van cultuur. Voor traditionele burgers, de moderne burgerij en 
gemaksgeoriënteerden is kunst een minder belangrijk onderdeel in het leven dan voor de 
gemiddelde Nederlander. Ze komen er weinig mee in aanraking en zoeken het zelf niet op.  
 
Figuur 6.1a  Stelling: "Kunst is voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven" 

 

 
 
− Voor Kosmopolieten is kunst een belangrijk onderdeel van het leven. Zij zien kunst als 

manier om zichzelf maximaal te ontplooien en zoeken in kunst zowel diepgang, materialis-
tische waarde (succesvol zijn) als esthetische waarde (vormgeving, schoonheid, genieten). 
Authenticiteit en de internationale uitstraling van kunst is voor hen van belang. Ook bui-
tenshuis genieten zij van kunst, bijvoorbeeld van architectuur.  

 
− Voor Nieuwe conservatieven is kunst van groot belang in het dagelijks leven. Zij geven de 

voorkeur aan conventionele 'klassieke' vormen van kunst. Kunst verheft hen boven het 'ge-
wone volk'.  Dit milieu heeft een bovengemiddeld inkomen waarvan een hoog  
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bedrag per maand besteed wordt aan vrije tijd, kunst en cultuur. Kunst verzamelen is vaak 
één van de hobby's, evenals het bezoeken van een optreden in het Concertgebouw, of bijwo-
nen van de TEFAF in Maastricht.  

 
− Postmaterialisten vormen een groep die zich door alle (sociaaleconomische) lagen van de 

bevolking bevinden, en zijn erg maatschappelijk betrokken. Zij hebben een afkeer van wat 
zij zien als 'commercialisering' van kunst en cultuur en zullen kunst ook niet snel gebrui-
ken als statussymbool of vertoon van rijkdom. Voor hen speelt het motief om zichzelf te 
ontplooien een belangrijke rol. Zij hebben een grote interesse voor alternatieve kunst uit 
andere, met name niet-westerse culturen.  

 
− Postmoderne hedonisten zijn ook erg gericht op kunst en cultuur, zolang het maar niet door 

de 'massa' ontdekt is. Deze groep hecht veel waarde aan het belevingselement van kunst; 
bij voorkeur op experimentele en vernieuwende wijze. Zij willen kicks, steeds nieuwe din-
gen beleven en bijzondere ervaringen. Alles wat niet standaard is, is gewild bij de postmod-
erne hedonisten. Kunst is voor hen geen statussymbool. Kunst moet authentiek, 'echt' zijn 
en afwijkend van de standaard. Een traditioneel onderscheid tussen 'high culture' en 'low 
culture' is echter niet te maken, zo omarmt deze groep bijvoorbeeld bewust (massa) cul-
tuuruitingen die gebruikmaken van kitscherige elementen vanuit artistieke bijbedoelingen. 

 
Belang cultuurdeelname per Mentality-milieu 

Voor kosmopolieten, postmaterialisten, en postmoderne hedonisten vormt cultuurdeelname 
bovengemiddeld vaak een belangrijk onderdeel in hun leven.  
 
Figuur 6.1b  “Cultuurdeelname, zoals het bezoeken van tentoonstellingen, thea-
ters en concerten, vormt voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven”  
 

 

− Culturele uitjes zijn een belangrijke hobby voor kosmopolieten, die over het algemeen 
zeer 'uithuizig' zijn. Zij zijn met name gericht op het culturele aanbod in de plaats waar 
zij wonen en/of werken. Ze bezoeken graag evenementen als filmfestivals en De Para-
de.   
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− Postmaterialisten worden meer aangetrokken tot de 'rustigere' vormen van cultuur. Zij 
hechten veel waarde aan vrije tijd, maar deze moet wel 'nuttig' worden besteed (geen 
'plat' vermaak). Culturele uitjes met aandacht voor de maatschappij en andere cultu-
ren hebben hun voorkeur. Te denken valt aan het bijwonen van politieke debatten in 
De Balie, het bezoeken van het Kwakoe Festival en de Boekenmarkt in Deventer.  

− Postmoderne hedonisten vinden cultuurdeelname ook belangrijk, al zijn ze daarin wel 
sterk individualistisch ingesteld. Massale evenementen hebben minder aantrekkings-
kracht dan kleinschalige en onontdekte culturele evenementen. Deze sterk stedelijke 
groep is te vinden bij evenementen als het Robodock festival en Amsterdam Fashion 
Week.   

− Traditionele burgers (die weliswaar lager scoren op de stellingen dan de gemiddelde 
Nederlander) bezoeken wel graag culturele evenementen met een traditioneel, nostal-
gisch karakter (zo bezoeken zij bijvoorbeeld graag Open Monumentendag). 

− Moderne burgers en gemaksgeorienteerden lopen nuwelijks warm voor culturele activi-
teiten. 

− Bij opwaarts mobielen moet cultuurdeelname concurreren met diverse andere vrije-
tijdsactiviteiten. Zij zijn meer statusgevoelig en zijn vooral te vinden op 'hippe' bekende 
evenementen zoals Sensation.  

 
6.2 Algemeen belang kunst en cultuur per Mentality-milieu 

Net als in 2007 zien we dat vooral postmaterialisten en kosmopolieten het in sterkere mate 
eens zijn met de stellingen over het algemeen belang van kunst en cultuur dan de gemid-
delde Nederlander en zijn de moderne burgerij en gemaksgeoriënteerden ondervertegen-
woordigd. Zij zijn het met name oneens met de stelling dat kunst en cultuur even belangrijk 
zijn als onderwijs of sport. In de meting van 2007 waren ook nieuwe conservatieven overver-
tegenwoordigd, maar dit milieu scoort in 2010 net iets lager (gelijk aan de gemiddelde 
Nederlander).  
 
Figuur 6.2  "Kunst en cultuur van algemeen belang voor iedereen" 
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Nieuwe conservatieven hechten wel veel waarde aan de vaderlandse geschiedenis. Ook voor 
postmaterialisten en kosmopolieten is de vaderlandse geschiedenis belangrijk. Nederlanders 
die behoren tot de traditionele burgerij zijn ook geschiedenisliefhebbers, maar dan vooral 
met een meer nostalgische en nationalistische inslag.  
 
Van de Mentality-milieus zijn het vooral de nieuwe conservatieven, postmaterialisten, kos-
mopolieten en opwaarts mobielen die het belang van kunst en cultuur voor de binding met 
de Nederlandse identiteit in hoge mate erkennen.  
 
6.3 Houding ten aanzien van kunst en cultuur per Mentality-milieu 

Vooral bij postmaterialisten en kosmopolieten is er sprake van een positieve houding ten 
aanzien van podiumkunsten. Cultuurdeelname, zoals het bezoeken van tentoonstellingen, 
theaters en concerten, vormt voor hen een belangrijk onderdeel van hun leven.  
 
Figuur 6.3 "Positieve houding ten aanzien van Podiumkunsten" 

 
 
6.4 Participatie aan kunst en cultuur per Mentality-milieu 

In het overzicht op de volgende pagina staat per milieu de participatie aan kunstzinnige en 
culturele activiteiten, creatieve bezigheden/hobby's en deelname aan opleidingen, cursus en 
workshops op het gebied van kunst en cultuur weergegeven.  
 
Voor vrijwel alle kunstzinnige, culturele en creatieve activiteiten geldt, dat men name 
kosmopolieten sterker vertegenwoordigd zijn, gevolgd door postmaterialisten en postmoder-
ne hedonisten en (in mindere mate) nieuwe conservatieven. 
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Figuur 6.4 Bezoek aan culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding en cursussen per 
milieu (indien genoemd, bovengemiddelde deelname). 
 

  
Bezoek culturele activiteiten 

 
  Vrijetijdsbesteding 

Deelname cursussen/ 
lessen/verenigingen/ 

workshops etc. 
Kosmopolieten Bioscoop en filmhuis 

Musicals 
Cabaret, toneel, pop-, 
klassieke- en jazz-
concerten 
Dans, opera en 
operette 
Stedentrip 
Festivals 
Danceparty's 
Bibliotheek  
Muziekschool 

Musea 
Galeries 
Monumenten 
Historische bouw-
werken 
Vestingsteden 
Forten/bunkers 

Koken 
Lezen 
Zingen 
Dansen 
Fotografie 
Film 
Interieur vormgeven 
Schrijven en dichten 
Tekenen en schilderen 
Muziekinstrument 
spelen 

Zang/muziek 
Schilderen/tekenen 
Amateurkunst 
Beeldhouwen/ boetseren/ 
pottenbakken 
Dans/ ballet 
Fotografie/film/video 
Poëzie/literatuur 
Koken 

Postmaterialisten Bioscoop en filmhuis 
Cabaret, toneel, pop- 
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Dans, opera en 
operette 
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Monumenten  
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Schrijven en dichten 
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Nieuwe conserva-
tieven 
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operette 
Stedentrip 
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Monumenten  
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werken  
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Forten/bunkers 
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Muziekinstrument 
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Opwaarts mobielen Danceparty's Dansen Zingen 
Dansen 
Fotografie 
Film 
Interieur vormgeven 

 

Traditionele 
burgerij 

  Koken 
Breien, haken, borduren 
en kleren maken 

 

Moderne burgerij     

Gemaks-
georiënteerden 

Danceparty's    
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Kosmopolieten zijn ware 'kunst en cultuuromnivoren', of het nou gaat om hogere vormen van 
kunst en cultuur (zoals musea, podiumkunsten) of luchtiger vermaak als musicals en festi-
vals: zij zijn erbij. De muzikaal breed ontwikkelde kosmopolieten kunnen zowel van jazz als 
van rap genieten omdat zij nieuwsgierig zijn en graag culturele grenzen opzoeken. Kosmopo-
lieten houden van uitgaan en hebben veel uithuizige hobby's, maar hebben ook tal van crea-
tieve hobby's en volgen vaak cursussen en workshops.  
 
Postmaterialisten zijn eveneens oververtegenwoordigd als het gaat om culturele activitei-
ten, met als doel om zichzelf te ontplooien en vanuit betrokkenheid met de wereld om zich 
heen. Zij zijn ware 'boekenverslinders' en zijn het meest actief in schrijven en dichten, 
tekenen en schilderen. Postmaterialisten hebben een brede muzikale interesse: kunnen 
zowel rap waarderen, maar zijn ook ware jazzliefhebbers. Postmaterialisten bespelen ook 
vaak zelf een muziekinstrument. De bereidheid tot vrijwilligerswerk is het sterkst aanwe-
zig onder dit milieu.   
 
Postmoderne hedonisten zoeken meer excentrieke vormen van cultureel vermaak en zijn 
bijvoorbeeld sterk oververtegenwoordigd op festivals. Zij houden er experimentele hobby's 
op na. Ze houden van muziek en spelen vaak ook zelf een muziekinstrument. Postmoderne 
hedonisten houden van afwijkende genres muziek. Verder houden zij van sportieve, uitda-
gende hobby's zoals mountainbiken en backpacken. Postmoderne hedonisten doen vrijwilli-
gerswerk vanuit belevingsmotieven en gericht op zelfontwikkeling en ontplooiing.  
 
Nieuwe conservatieven, een milieu met een bovengemiddeld inkomen, participeert vooral in 
hogere vormen van kunst en cultuur, bezoeken graag musea en galeries, historische bouw-
werken. Nieuwe conservatieven zijn ondervertegenwoordigd als het gaat om creatief bezig 
zijn: zij houden er eerder 'elitaire' hobby's zoals het verzamelen van kunst en wijn, en een 
muziekinstrument bespelen. Nieuwe conservatieven kiezen daarbij vaker de meer traditio-
nele klassieke instrumenten zoals piano en viool. Dit milieu doet relatief veel aan vrijwilli-
gerswerk vanuit de traditionele opvatting dat het belangrijk is om voor een ander klaar te 
staan.  
 
Traditionele burgers  houden van knutselen en puzzelen en doen vaker aan breien, haken 
en borduren en kleren maken. Hoewel ze in bovenstaand schema niet significant hoger 
scoren dan de gemiddelde Nederlander, zullen zij (áls ze een dagje uitgaan) kiezen voor 
activiteiten die te maken hebben met tradities en cultuurhistorie (zoals een bezoek aan een 
monument, vestiging of fort).  Er bevinden zich onder dit milieu veel vrijwilligerswerkers 
omdat men het belangrijk vindt om zich in te zetten voor andere mensen (en dieren).  
 
Opwaarts mobielen zijn sterk ondervertegenwoordigd als het gaat om culturele activiteiten. 
Wel houden zij van danceparty's en zullen voor een dagje uit bijvoorbeeld graag karten. Ze 
hebben wel creatieve hobby's zoals zingen, dansen, fotografie, film en interieur vormgeven. 
Ook zijn zij vaak te vinden in de sportschool. Opwaarts mobielen gebruiken hun vrije tijd 
voor meer materialistische doeleinden en zullen zich niet snel inzetten als vrijwilliger. 
 
De milieus moderne burgerij en gemaksgeoriënteerden zijn sterk ondervertegenwoordigd als 
het gaat om culturele activiteiten. Deze zullen er eerder voor kiezen om vermaakt te worden 
(passief) dan zelf iets te moeten doen.  
 
Als moderne burgers iets ondernemen is dat laagdrempelig vermaak, collectieve evenemen-
ten zoals de Toppers. Zij hebben weinig op met vrijwilligerswerk en besteden de vrije tijd 
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liever aan bijvoorbeeld het bezoeken van een pretpark dan dat zij zich inzetten voor ande-
ren.  
 
Gemaksgeoriënteerden doen graag computerspelletjes, kijken veel televisie en zullen bezoeken 
hoogstens de bios en danceparty's. Gemaksgeoriënteerden handelen vooral vanuit eigenbe-
lang, onder dit milieu zal de bereidheid voor vrijwilligerswerk het meest ondervertegenwoor-
digd zijn. 
 
6.5 Factoren per Mentality-milieu  

In deze alinea zijn de factoren uit de factoranalyse (zie bijlage 5 voor de onderliggende 
stellingen per factor) gedifferentieerd naar Mentality. In het rood zijn de bovengemiddeld 
hoge scores op de betreffende factor weergegeven, de blauwe tekst duidt aan dat het betref-
fende milieu benedengemiddeld laag op deze factor scoort. De resultaten (ondervertegen-
woordiging en overtegenwoordiging van de milieus) komen overeen met die van 2007.  
 
De kosmopolieten en de postmaterialisten scoren het hoogst op alle factoren. Voor de milieus 
in de linker onderhoek geldt, dat zij weinig openstaan voor kunst en cultuur. Zij verkeren in 
de veronderstelling dat kunst en cultuurdeelname duur is.   
 
Figuur 6.5  Factoren per milieu  
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TTrraaddiittiioonneellee  bbuurrggeerriijj  

GGeemmaakkssggeeöörriieenntteeeerrddeenn  

MMooddeerrnnee  bbuurrggeerriijj  
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Een positieve houding ten aanzien van andere culturen is  oververtegenwoordigd bij 
postmaterialisten, kosmopolieten, postmoderne hedonisten en opwaarts mobielen. Voor deze 
milieus hebben andere culturen een meerwaarde en vormen deze een verrijking van hun 
leven. Voor opwaarts mobielen is dat onder andere te verklaren doordat er zich relatief veel 
TMSA'ers in dat milieu bevinden (zie bijlage 3 voor de verdeling van Nieuwe Nederlanders 
over de milieus).  Ook als het gaat om interesse in niet-westerse muziek zijn kosmopolieten, 
postmaterialisten en postmoderne hedonisten oververtegenwoordigd.  
 
Net als in 2007 blijken het vooral de kosmopolieten en opwaarts mobielen die bovengemid-
delde waarde hechten aan vorm (esthetiek). De kosmopolieten zijn hierin trendsettend en 
de opwaarts mobielen meer de volgers. Net als in 2007 zijn de traditionele burgers en mo-
derne burgers ondervertegenwoordigd. De traditionele burger is calvinistisch ingesteld: voor 
dit milieu is het vooral belangrijk dat gebruiksvoorwerpen en kleding praktisch zijn en lang 
meegaat. moderne burgers zijn weliswaar statusgevoelig en zullen ook hun best doen om er 
'modern' uit te zien, maar geven daarvoor liever niet veel geld uit (in 2007 waren gemaksge-
oriënteerden ook oververtegenwoordigd). 
 
Nieuwe conservatieven geven de voorkeur aan traditionelere vormen van architectuur, 
meer vanuit nostalgische motieven. Kosmopolieten houden ook van moderne architectuur, 
genieten van de esthetiek en verdiepen zich in architectuur vanuit de behoefte om zichzelf 
maximaal te ontplooien. 
 
Voor opwaarts mobielen en gemaksgeoriënteerden is muziek als achtergrond/vermaak 
(in de auto of op het werk) belangrijk. Deze zeer laagdrempelige, passieve vorm van kunst 
en cultuurparticipatie is bij uitstek geschikt voor gemaksgeoriënteerden, dat zich graag laat 
vermaken en tijdens het werk wel wat afleiding kan gebruiken. Zij geven de voorkeur aan 
commerciële muziek. Voor opwaarts mobielen geldt dat zij vaak in de auto naar muziek 
luisteren: dit milieu is vaak met de auto op pad (postmaterialisten scoren laag op deze factor 
omdat zij minder autorijden dan de gemiddelde Nederlander). In 2007 waren moderne 
burgers ook oververtegenwoordigd op de factor muziek als achtergrond/vermaak. 
 
 
6.6 Motivaties en drijfveren per Mentality-milieu 

In deze alinea worden de voorgecodeerde vragen naar redenen om cultureel erfgoed te 
bezoeken en om aan culturele activiteiten deel te nemen behandeld.  In figuur 6.6a en 6.6b 
worden per milieu de redenen om aan culturele activiteiten deel te nemen en de motieven 
om cultureel erfgoed te bezoeken per milieu weergegeven. Wanneer een milieu een reden 
bovengemiddeld vaker noemt, is deze in het rood aangeduid. Indien de betreffende reden 
binnen een milieu is ondervertegenwoordigd, is deze in blauwe tekst aangeduid.  
 
De milieus in de rechterbovenhoek (de kosmopolieten de postmaterialisten en postmoderne 
hedonisten) scoren het hoogst op alle motivaties. Deze milieus zijn sterk gericht op de bele-
ving van kunst, vanuit het motief om zichzelf te ontplooien. Voor de milieus in de linker 
onderhoek geldt dat zij weinig gemotiveerd zijn om culturele activiteiten te ondernemen en 
cultureel erfgoed te bezoeken. Alleen voor de traditionele burgerij geldt dat zij cultureel 
erfgoed bezoeken vanuit nationalistische gevoelens en met het oog om de kleinkinderen iets 
bij te brengen. 
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Figuur 6.6a Wat zijn voor u redenen om aan culturele activiteiten deel te nemen? 

   
 
Figuur 6.6b Wat zijn voor u redenen om cultureel erfgoed te bezoeken?  

 

Rood: significant 
vaker genoemd 
Blauw: significant 
minder genoemd  
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6.7 Clustering Mentality-milieus  

Naar aanleiding van de resultaten zoals behandeld in de vorige alinea's, zijn de Mentality-
milieus te clusteren in drie duidelijk van elkaar te onderscheidend groepen waar de kunst- 
en cultuursector zich (op verschillende manieren) op zou kunnen richten.  
 
Figuur 6.7 Op welke clusters kan de sector zich richten?  

 
Intrinsiek gemotiveerde kunst en cultuurliefhebbers  
Voor de 'intrinsiek gemotiveerde kunst- en cultuurliefhebbers' moet kunst 'verheffen': zij 
zoeken in kunst en cultuur inspiratie en zijn zeer gemotiveerd om deel te nemen aan kunst-
zinnige en culturele activiteiten. Dit cluster bestaat uit kosmopolieten, postmaterialisten en 
postmoderne hedonisten, milieus met een hogere sociaaleconomische status en een postmo-
derne waardenoriëntatie. Zij erkennen het algemeen belang van kunst en cultuur in hoge 
mate en zijn zeer ondernemend in kunstzinnige en culturele activiteiten. Deze, over het 
algemeen meer stedelijk georiënteerde milieus, zijn sterk gericht op de beleving van kunst, 
vooral gemotiveerd vanuit zelfontplooiing. Zij besteden in het dagelijks leven meer tijd aan 
kunst en cultuur en zoeken het ook op of dragen er zelf aan bij. Zij hebben behoefte aan 
kunst en cultuur omdat zij in hun eigen ontwikkeling willen groeien (op een andere manier 
naar dingen kijken, iets losmaken). Dit cluster is meer gericht op kunst en cultuur van de 
toekomst, en is ook bereid om daar deel van uit te maken. Het draagvlak voor subsidiëring 
van de sector is groot en ook staat dit cluster open voor het ontmoeten van kunstenaars. 
 
Cognitieve kunst en cultuurhistorieliefhebbers  
Het tweede cluster, bestaande uit nieuwe conservatieven en de traditionele burgerij is  
geïnteresseerd in kunst en cultuur met een historische en nostalgische waarde. Zij zijn trots 
op Nederlands rijke historie. Ze hebben wel een mening over kunst en cultuur, maar zullen 
deze niet snel delen. Hun behoefte is kennisgericht, ze willen graag wat leren, niet alleen 
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voor zichzelf maar ook voor de (klein)kinderen. Deze groep is cognitief ingesteld en heeft 
ook wel een mening over kunst en cultuur, maar zullen deze niet snel delen. 
 
Laagdrempelige amusementsdeelnemers  
Nederlanders die behoren tot de moderne burgerij, opwaarts mobielen en gemaksgeoriën-
teerden hanteren een smalle definitie van kunst en cultuur en zijn vooral geïnteresseerd in 
culturele activiteiten gericht op laagdrempelig vermaak. Zij ondernemen culturele uitjes 
voor de gezelligheid, gericht op vermaak en collectief ervaren. Denk daarbij aan grootscha-
lige evenementen met mooie decors en grote shows. Deze groep is wel bereid om iets cultu-
reels te ondernemen, als de organisatie maar in handen is van derden. Kennis nemen ze 
wel tot zich, maar het moet wel op een presenteerblaadje worden aangereikt.  
 
In dit cluster bevindt zich de grootste groep Nederlanders die kunst en cultuur maar niets 
vindt (of dénkt te vinden) en het minst open staat voor de subsidiëring ervan. Vooral voor 
dit cluster geldt, dat het percentage dat kunst en cultuur onbelangrijk vindt voor zichzelf 
het sterkst daalt wanneer er een bredere definitie gehanteerd wordt.  Bij moderne burgers 
daalt het percentage dat kunst en cultuur persoonlijk onbelangrijk vindt van 29% naar 
23%, bij opwaarts mobielen van 22% naar 16% en bij gemaksgeorienteerden van 35% naar 
26%.  
 
Door deze groep spelenderwijs in aanraking te laten komen met kunst en cultuur (in de 
bredere definitie van het begrip), met thema's die breed aansluiting vinden kan ook onder 
deze milieus het draagvlak voor kunst en cultuur vergroot worden. Als het maar ontspan-
nend is en makkelijk te 'verteren'. Daarbij zijn artiesten zoals André Rieu en het winnen 
van het televisieprogramma 'Holland's got talent' door een operazanger, uitstekend geschikt 
om een brug te slaan tussen kunst en vermaak.  
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7. Nieuwe Nederlanders 

In dit aparte hoofdstuk zijn de volledige grafieken opgenomen met de resultaten voor Ne-
derlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst (Nieuwe Neder-
landers) waar eerder in het rapport naar verwezen is. In de grafieken wordt deze groep 
aangeduid onder de noemer TMSA.  
 
7.1 Belang kunst en cultuur 

Ruim de helft (51%) van de Nederlanders vindt kunst en cultuur persoonlijk belangrijk. 
Onder Nieuwe Nederlanders is dat percentage iets lager (47%). Ook vinden Nieuwe Neder-
landers kunst en cultuur iets minder vaak belangrijk voor de samenleving (62%) dan de 
gemiddelde Nederlander (71%). Een ruime meerderheid van de Nieuwe Nederlanders (69%) 
vindt kunst en cultuur belangrijk als het gaat om (de algemene ontwikkeling van) kinderen. 
(dat is iets lager dan de gemiddelde Nederlander: 77%). 
 
"In hoeverre vindt u kunst en cultuur belangrijk voor u persoonlijk, in het alge-
meen en voor de algemene ontwikkeling van kinderen?" 

Basis: TMSA, n= 300
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zeer onbelangrijk onbelangrijk noch onbelangrijk/ noch belangrijk belangrijk zeer belangrijk
 

Na het voorleggen van een ruimere definitie, zien we een lichte toename van de groep die 
kunst en cultuur persoonlijk belangrijk vindt (van 37% naar 41%). In tegenstelling tot 
Nederlanders zien we geen afname van het percentage dat kunst en cultuur 'onbelangrijk' 
vindt.   
 
"In hoeverre vindt u kunst en cultuur belangrijk voor u persoonlijk, in het alge-
meen en voor de algemene ontwikkeling van kinderen?" NA VOORLEGGEN 
BREDE DEFINITIE 
 

Basis: TMSA, n= 300
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Stellingen factor "Kunst en cultuur van algemeen belang voor iedereen" 
Alleen met de stelling "Kunst en cultuur is voor iedereen" zijn Nieuwe Nederlanders het in 
sterkere mate eens (41% meer eens dan oneen en 48% helemaal mee eens) dan Nederlan-
ders (64% mee eens dan oneens en 25% helemaal mee eens). Met de andere stellingen over 
het algemeen belang van kunst en cultuur zijn zij het juist (iets) minder sterk eens.  

Basis: TMSA, n=300
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41%
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cultuur

Kunst en cultuur is voor iedereen
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lesprogramma's in het onderwijs

Ik vind het belangrijk dat er kunstenaars zijn 

Kunst en cultuur is even belangrijk als onderwijs of sport

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens  
 
 
7.2 Belang kunst (zonder cultuur) 

Stellingen: "Kunst is voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven" & "Kunst is 
niets voor mij" 
Als het gaat om kunst (zonder cultuur) is het belang onder Nieuwe Nederlanders minder 
sterk: zo zijn zij het minder vaak eens met de stelling “Kunst is voor mij een belangrijk 
onderdeel in mijn leven” juist in sterkere mate eens met de stelling "Kunst is niets voor 
mij".  
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7.3 Cultuurdeelname 

Nieuwe Nederlanders zijn het in sterke mate oneens met de stelling "Cultuurdeelname 
vormt voor mij een belangrijk onderdeel van mijn leven".  

Basis: n= Nederland representatief (n=1.300)

9% 49% 35% 7%
Cultuurdeelname, zoals het bezoeken van tentoonstellingen, theaters

en concerten, vormt voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens
 

Basis: n= TMSA (n=300)

29% 32% 30% 7%

2%

Cultuurdeelname, zoals het bezoeken van tentoonstellingen, theaters
en concerten, vormt voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens geen antwoord  
 
Nieuwe Nederlanders gaan vaker naar de bioscoop, danceparty’s, festivals en popconcerten 
dan de gemiddelde Nederlander, maar bezoeken minder vaak musea, cabaret, toneel. Ook 
gaan zij minder vaak naar een vestingstad, fort/bunker of historisch bouwwerk. 
 
“Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evenementen in uw 
vrije tijd?”  Nederland representatief (n=1.300) versus TMSA (n=300)  [1/2] 
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“Hoe vaak bezoekt u de volgende instellingen, activiteiten, of evenementen in uw 
vrije tijd?”  Nederland representatief (n=1.300) versus TMSA (n=300) [2/2] 
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72%

76%

91%

84%

90%

84%

84%

95%

92%

96%

49%

92%

66%

93%

31%

74%

54%

59%

94%

89%

3%

5%

6%

6%

41%

19%

30%

28%

26%

19%

23%

19%

15%

5%

12%

6%

11%

8%

8%

3%

6%

3%

35%

6%

28%

5%

37%

18%

10%

11%

2%

4%

2%

2%

1%

1%

17%

6%

14%

23%

8%

11%

6%

6%

2%

3%

3%

4%

4%

13%

5%

1%

24%

6%

9%

10%

0%

2%

1%

3%

3%

2%

7%

2%

2%

2%

3%

2%

9%

2%

26%

20%

2%

6%

89%

11%

2%

1%

Kunstuitleen (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Museumnacht (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Stedentrip (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

 Festival (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

 Cabaret (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

 Toneel (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Klassiek concert (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Jazzconcert (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

 Dans (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Opera (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Operette  (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Vestingsteden  (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Forten/ bunkers  (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Historische bouwwerken  (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Bibliotheek  (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Muziekschool  (NL, n=1.300)

TMSA (n=300)

Nooit Elk jaar Elk half jaar Elke maand  
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7.4 Actieve participatie (dagelijkse creatieve activiteiten) 

Nieuwe Nederlanders zingen en dansen vaker, maar lezen minder en doen minder aan 
fotografie dan de gemiddelde Nederlander. 
 
"Hoe vaak houdt u zich bezig met de volgende activiteiten in uw vrije tijd?"   

23%

56%

35%

61%

36%

86%

50%

42%

67%

73%

73%

46%

76%

87%

78%

86%

84%

86%

85%

92%

88%

90%

93%

96%

26%

20%

32%

10%

41%

7%

11%

4%

28%

17%

17%

11%

17%

9%

13%

6%

6%

4%

6%

9%

9%

7%

3%

24%

12%

26%

21%

19%

5%

16%

9%

4%

6%

8%

29%

6%

2%

6%

4%

5%

4%

4%

1%

2%

1%

1%

27%

13%

7%

8%

5%

2%

24%

45%

2%

2%

14%

1%

2%

3%

3%

4%

4%

2%

1%

8%

Boek lezen (NL, n=1.300)

Boek lezen (TMSA, n=300)

Film (Nl, n=1.300)

Film (TMSA, n=300)

 Fotografie (NL, n=1.300)

Fotografie (TMSA, n=300)

 Zingen (NL, n=1.300)

Zingen (TMSA, n=300)

Interieur vormgeven (NL, n=1.300)

Interieur vormgeven (TMSA, n=300)

 Dansen (NL, n=1.300)

Dansen TMSA, n=300)

Tekenen/ schilderen (NL, n=1.300)

Tekenen/ schilderen (TMSA, n=300)

Schrijven/dichten (NL, n=1.300)

Schrijven/dichten (TMSA, n=300)

Muziekinstrument bespelen (NL, n=1.300)

Muziekinstrument bespelen (TMSA, n=300)

Breien/ haken/ borduren (NL, n=1.300)

Breien/ haken/ borduren (TMSA, n=300)

Kleren maken (NL, n=1.300)

Kleren maken (TMSA, n=300)

 Meubels maken (NL, n=1.300)

Meubels maken (TMSA, n=300)

Nooit Elke maand Elke week Elke dag  
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7.5 Cursus- en verenigingsdeelname  

"Op welke manier heeft u deelgenomen of volgt u deze opleiding, workshop, cur-
sus of club/vereniging?"            

Basis: TMSA (n=300) 

3%

24%

8%

5%

19%

10%

14%

13%

12%

16%

13%

17%

16%

13%

13%

7%

13%

11%

7%

15%

12%

3%

13%

12%

7%

8%

18%

53%

24%

33%

56%

22%

31%

32%

18%

27%

20%

23%

29%

20%

33%

34%

40%

49%

32%

Zang/muziek (n=396)

 Koken (n=246)

Schilderen/ tekenen (n=224)

Dans/ ballet (n=333)

Fotografie/ film/ video (n=224)

(Amateur)toneel (n=209)

Beeldhouwen/ boetseren/
pottenbakken (n=143)

Poezie/ literatuur (n=141)

Anders (n=321)

Eenmalig (één dag of meerdaagse cursus/ les/ workshop) Een doorlopende opleiding/ cursus/ lidmaatschap
Losse lessen, verspreid over het jaar Vaste data (maandelijkse/ wekelijkse lessen)
Anders  

 
“Op welke manier heeft u deelgenomen of volgt u deze opleiding, workshop, cur-
sus of club/vereniging?"               

Basis: TMSA (n=300) 

6%

22%

11%

6%

27%

9%

6%

22%

14%

15%

16%

16%

7%

11%

17%

12%

16%

12%

6%

2%

6%

3%

5%

8%

13%

5%

5%

4%

5%

2%

6%

2%

6%

3%

6%

12%

12%

16%

35%

9%

4%

12%

5%

10%

32%

13%

14%

22%

8%

19%

13%

7%

19%

3%

3%

4%

3%

4%

27%

28%

30%

24%

31%

36%

39%

40%

29%

Zang/muziek (n=396)

 Koken (n=246)

Schilderen/ tekenen (n=224)

Dans/ ballet (n=333)

Fotografie/ film/ video (n=224)

(Amateur)toneel (n=209)

Beeldhouwen/ boetseren/
pottenbakken (n=143)

Poezie/ literatuur (n=141)

Anders (n=321)

Zelfstandig (zelfstudie/ internet/ boek) Via mijn school/ opleiding
Centrum voor de kunsten Via de Volksuniversiteit
Via een particulier (opleidings)instituut Particuliere vereniging/ docent/ atelierhouder
Via mijn werk Anders  
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7.6 Houding ten aanzien van podiumkunst 

Nieuwe Nederlanders zijn het in sterkere mate eens met de stelling 'Ik zou het leuk vinden 
als er vaker muziekoptredens in mijn buurt zouden plaatsvinden' dan de gemiddelde Neder-
lander (58% mee eens en 9% helemaal mee eens). Met de overige stellingen zijn Nieuwe 
Nederlanders het in mindere mate eens (zie ook pagina 45). 

Algemeen belang kunst en cultuur onder Nieuwe Nederlanders 
Basis: TMSA n=300

31%

37%

40%

35%

35%

36%

32%

33%

37%

44%

42%

41%

44%

40%

41%

35%

34%

24%

15%

11%

20%

18%

19%

23%

8%

8%

8%

4%

7%

4%

3%

4%

18%

24%

24%

18%Ik zou het leuk vinden als er vaker muziekoptredens of
voorstellingen in mijn buurt zouden plaatsvinden

Ik zou vaker naar een toneelvoorstelling willen

Als er een toneelstuk in het buurthuis is, dan vind ik het leuk
ernaar toe te gaan

Door theater- en/of muziekvoorstellingen te bezoeken, heb ik
veel mensen ontmoet

Iedereen bezoekt musicals dus ik ook

Het publiek bij een balletvoorstelling spreekt me aan

Voor mij is het bezoeken van een voorstelling in een
schouwburg te duur

Een museumbezoek is voor mij te duur

Ik voel me ongemakkelijk in een theater/schouwburg

Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens  

7.7 Waardering kunst 'buiten de sector' en belang subsidies 

Nieuwe Nederlanders geven (nog) hogere cijfers voor kunst en cultuur voor kinderen (op 
school en buurtactiviteiten) en culturele evenementen in de eigen woonwijk, maar waarde-
ren kunst in bedrijven iets lager dan de gemiddelde Nederlander. 
 
"Kunt u middels een rapportcijfer op een schaal van 1-10 aangeven hoe u onder-
staande vormen van kunst en cultuur waardeert?" Gemiddeld cijfer 

 Nederland  
representatief 
(n=1.300) 

TMSA 
(n=300) 

Kunst en cultuur in de lesprogramma's voor kinderen  7,1 7,4 
Culturele en kunstzinnige buurtactiviteiten voor kinderen  6,7 7,3 
Culturele evenementen in mijn buurt  6,6 

 
6,9 

Kunst als verfraaiing van mijn woonwijk  6,5 6,6 
Kunst in zorginstellingen  6,5 6,4 

Kunst in de openbare gebouwen  6,3 6,3 
 

Kunst in de openbare buitenruimte  6,0 6,3 
Kunst in bedrijven 5,8 5,5 
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Nieuwe Nederlanders hebben over het algemeen een extremer antwoordpatroon: zij vinden 
veel subsidies in sterkere mate belangrijk, maar ook in sterkere onbelangrijk.  
 
"In hoeverre vindt u het belangrijk dat er subsidie beschikbaar is voor..."   
 

Basis: TMSA (n=300) 

26%

16%

14%

16%

15%

14%

13%

10%

12%

11%

17%

10%

13%

9%

10%

11%

10%

7%

4%

5%

34%

37%

33%

32%

26%

25%

25%

18%

19%

17%

19%

29%

30%

33%

41%

41%

37%

43%

46%

44%

4%

8%

9%

9%

9%

10%

15%

22%

19%

23%

Kunst in bedrijven

Ondersteuning van kunstenaars

Kunst (van hoge kwaliteit) gericht op een
kleine doelgroep

Ondersteuning van kunstverenigingen/
collectieven

Kunst in de openbare buitenruimte
(bijvoorbeeld op pleinen, langs wegen)

Kunst in openbare gebouwen (bijvoorbeeld
in de bibliotheek en stadhuis)

Kunstenaars en cultuur in zorginstellingen
(bijvoorbeeld in het ziekenhuis,

verpleeghuis)

Kunstenaars en cultuur in de
lesprogrammas voor kinderen

Culturele evenementen

Culturele en kunstzinnige buurtactiviteiten
voor kinderen/ jongeren

Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

 
 
Basis: Nederland, representatief (n=1.300) 

15%

13%

7%

10%

6%

7%

6%

4%

4%

4%

33%

26%

17%

16%

0,16

15%

12%

6%

7%

7%

36%

38%

36%

35%

0,37

34%

35%

27%

27%

24%

15%

20%

34%

35%

35%

38%

41%

52%

54%

50%

3%

5%

5%

0,05

5%

6%

11%

9%

16%

Kunst in bedrijven

Kunst (van hoge kwaliteit) gericht op een
kleine doelgroep

Kunst in de openbare buitenruimte
(bijvoorbeeld op pleinen, langs wegen)

Ondersteuning van kunstenaars

Kunst in openbare gebouwen
(bijvoorbeeld in de bibliotheek en

stadhuis)

Ondersteuning van kunstverenigingen/
collectieven

Kunstenaars en cultuur in
zorginstellingen (bijvoorbeeld in het

ziekenhuis, verpleeghuis)

Culturele en kunstzinnige
buurtactiviteiten voor kinderen/ jongeren

Culturele evenementen

Kunstenaars en cultuur in de
lesprogrammas voor kinderen

Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk
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Bijlage 2: Mentality 

De maatschappij is continu in beweging en de burger lijkt in sterke mate onvoorspelbaar en 
grillig. Motivaction heeft daarvoor in nauwe samenwerking met zijn buitenlandse partners 
een revolutionair onderzoeksmodel ontwikkeld, dat mensen groepeert naar hun levensin-
stelling en hun maatschappelijke normen en waarden. Mentality biedt een bruikbaar alter-
natief voor traditionele segmentaties op basis van sociaaleconomische variabelen, die in een 
complexe en veranderlijke samenleving meer en meer aan verklarende kracht verliezen.  
 
In de afgelopen vijf jaar is gebleken dat het mogelijk is een consistente en praktisch bruik-
bare segmentatie te maken van de Nederlandse bevolking in een achttal sociale milieus (zie 
onderstaande figuur), waarbinnen men een overeenkomstige levenshouding en waardeori-
entatie heeft. Het Motivaction Mentality-onderzoek evolueert volgens de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Veranderingen in sociaal-culturele onderstromen worden nauwgezet in 
kaart gebracht. In de continue ontwikkeling van Mentality is er primair voor gekozen om 
een actuele typering van het maatschappelijke beeld van vandaag de dag te geven. 
 
De basis van het model wordt gevormd door twee pijlers: 

 
- Een indeling van de samenleving in sociale milieus. Binnen de milieus vinden we 

mensen met een vergelijkbaar waardenpatroon, bijvoorbeeld ten aanzien van vrije tijd, 
werk en relaties. 

- Het kompas van sociaal-culturele onderstromen. Dit kompas geeft een overzicht van 
ontwikkelingen die op de langere termijn invloed hebben op het gedrag van consumen-
ten.  

 
Sociale milieus in Nederland 
De sociale milieu-index is een overzicht van sociale milieus in Nederland. Binnen Mentality 
onderscheiden wij groepen mensen die vergelijkbare waarden, normen en opvattingen 
hebben over bijvoorbeeld werk, vrije tijd en cultuur, relaties en esthetiek. Van elk milieu 
geven we aan wat de consument die tot dat milieu behoort, probeert te bereiken, welke 
sociale gewoontes hij erop na houdt en welke sociale status hij geniet. Maar ook welke 
voorkeuren hij heeft voor vakantie en vrijetijdsbesteding, of hij internet gebruikt en hoe hij 
internet gebruikt, welke bladen hij leest en hoe hij tegenover bepaalde maatschappelijke 
issues staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 75 

Figuur  Mentality-milieus 

In Nederland worden de volgende sociale milieus onderscheiden:  
–              Traditionele burgerij (14%) 
–              Gemaksgeoriënteerden (9%) 
–              Moderne burgerij (20%) 
–              Nieuwe conservatieven (7%) 
–              Kosmopolieten (11%) 
–              Opwaarts mobielen (15%) 
–              Postmaterialisten (12%) 
–              Postmoderne hedonisten (12%) 
 
De verschillende sociale milieus met hun eigen karakteristieke waardeprofielen kunnen 
globaal worden ingedeeld aan de hand van drie waardenoriëntaties: 

  
• een traditionele waardenoriëntatie gekenmerkt door de waarde ‘behouden’  
• een moderne waardenoriëntatie gekenmerkt door de waarden bezitten’ en ‘verwennen’ of 

‘genieten’ 
• een postmoderne waardenoriëntatie gekenmerkt door de waarden ‘ontplooien’ en ‘bele-

ven’ 
 
Deze drie waardenoriëntaties zijn bij de schematische weergave van de sociale milieus als 
uitgangspunt genomen en zijn bepalend voor de horizontale as van de milieu-index. De 
verticale as van de milieu-index is samengesteld op basis van sociaal-economische status.  
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Interpretatie Mentality-figuren 

In de onderstaande figuur wordt aangegeven welke Mentality-milieus het in sterkere en in 
minder sterke mate eens zijn met de stelling "Cultuurdeelname vormt voor mij een belang-
rijk onderdeel in mijn leven”.   
 
De verschillende Mentality-milieus zijn op het gemiddelde geïndexeerd op 100. Bij de kos-
mopolieten is in dit voorbeeld het indexcijfer 181. Dit betekent dat kosmopolieten het 1,81 
keer (indexcijfer delen door honderd) vaker eens zijn met de stelling dan de gemiddelde 
Nederlander. Dat betekent dat voor (42.4% maal 1.81=) 77% van de kosmopolieten cultuur-
deelname een belangrijk onderdeel in hun leven is. 
 
Bij een significante oververtegenwoordiging binnen het milieu (sterkere mate eens) kleurt 
het betreffende milieu groen, bij een significante ondervertegenwoordiging blauw. Indien 
het betreffende milieu niet significant afwijkt van de gemiddelde Nederlander blijft deze 
grijs. 
 
“Cultuurdeelname, zoals het bezoeken van tentoonstellingen, theaters en concer-
ten, vormt voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven”  

 

 
 

Profiel en achtergronden Mentality-milieus 

Vrijetijdssmaak per milieu  
Op basis van eerdere onderzoeken op basis van Mentality is de vrijetijdssmaak van de 
Mentality-milieus vastgesteld. Hierin ligt een groot deel van de motieven voor deelname 
aan kunst- en cultuuractiviteiten besloten.  

 

Gemiddelde in Neder-
land geïndexeerd op 
100. 
Voor kosmopolieten  
bijvoorbeeld geldt dat 
voor 42.4% maal 1.81= 
77% cultuurdeelname 
een belangrijk onderdeel 
in hun leven is.  
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De gemaksgeoriënteerden zijn impulsieve op plezier gerichte consumenten. Ze dromen 
van een mooi en vooral gemakkelijk leven. Het proeven van en het dromen over het mooie 
leven uit zich ook in hun vrijetijdssmaak. In hun vrije tijd zijn ze gedreven door de moge-
lijkheid om weg te dromen. Ze zoeken amusement dat hen die mogelijkheden biedt zonder 
zelf teveel inspanning te moeten leveren. 
 
De moderne burger is statusgevoelig en schippert tussen de ingetogen traditionele hou-
ding en moderne waarden van verwennen. De motieven van de moderne burger om aan 
kunst en cultuur deel te nemen, zijn die van verdiende ontspanning en een behoefte aan het 
uiten van traditionele waarden. 
 
De vrijetijdssmaak van de traditionele burgerij is sober vanwege hun ingetogen houding; 
bij dit milieu staat vermaken voor verwennen. Veel van de oudere generaties hebben een 
dergelijke calvinistische houding. Het motief van de traditionele burger om aan kunst en 
cultuur deel te nemen, kenmerkt zich door een nostalgische en nationalistische instelling.  
 
De nieuwe conservatieven zijn vaak burgers uit de maatschappelijke bovenlaag, met 
traditionele en hiërarchische waarden. In hun vrije tijd willen ze exclusiviteit ervaren. De 
motieven om deel te nemen aan kunst en cultuur zijn voor dit milieu dan ook ontplooiing en 
het etaleren van exclusiviteit en maatschappelijke status.  
 
De kosmopolieten zijn breed ontwikkelde en kritische wereldburgers. Zij zijn zeer avon-
tuurlijk en nieuwsgierig ingesteld. De vrijetijdssmaak van de kosmopoliet kenmerkt zich 
door nieuwsgierigheid en een brede interesse. Kosmopolieten zijn zeer geïnteresseerd in de 
kunst en cultuur van zowel het eigen land als andere landen en zoeken daarbij vaak de 
culturele grenzen op.  
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De postmaterialisten zijn maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, 
stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu. Het idealisme uit zich 
deels in de vrijetijdssmaak van de postmaterialist. Alles wat ze doen, staat in het teken van 
ontplooiing, geestverruiming en het leveren van een maatschappelijk relevante bijdrage.  
 
De postmoderne hedonisten zijn de onafhankelijke pioniers van de beleveniscultuur. Ze 
zijn zeer impulsief en individualistisch ingesteld en zijn constant op zoek naar nieuwe 
impulsen. Op veel vlakken zijn ze de trendsetters voor de massa. Ze zoeken daarom graag 
hun eigen (nieuwe) niche voor vermaak en ervaringen en mijden liever de massa. Immers, 
de activiteiten waar de massa heen gaat, hebben deze pioniers al meegemaakt. 
 
De opwaarts mobielen zijn gedreven en carrièregerichte individualisten. Ze zijn zeer 
ambitieus en statusgevoelig. Een belangrijk vrijetijdskenmerk van de opwaarts mobiel is 
dat zij graag spanning opzoeken. In hun vrije tijd zoeken ze de uiterste grenzen van die 
spanning op of ondernemen zij activiteiten die waardering van anderen opleveren. 
 

Figuur  vertegenwoordiging Nieuwe Nederlanders naar Mentality-milieu 

Nieuwe Nederlanders zijn oververtegenwoordigd onder kosmopolieten en opwaarts mobie-
len. Binnen de overige milieus (met uitzondering van de moderne burgerij) zijn Nieuwe 
Nederlanders ondervertegenwoordigd. 
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Bijlage 3:  StemPunt-panel 

StemPunt.nu is het landelijk online onderzoekspanel van Motivaction dat wordt ingezet 
voor vrijwel alle online onderzoeken die wij uitvoeren. Het StemPunt-panel bestaat uit 
80.000 Nederlanders (peildatum september 2009). 
Motivaction heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Steekproeven uit het StemPunt-
panel matchen we met betrouwbare en valide referentiegegevens die veel verder gaan dan 
alleen sociaal-demografische variabelen. De basis voor deze matching is Mentality™, het 
unieke waarden- en leefstijlonderzoek van Motivaction. De schriftelijk – dus offline - Men-
tality™-meting wordt jaarlijks gehouden onder 1250 Nederlanders. 
StemPunt.nu maakt als eerste in Nederland gebruik van steekproeven die worden getrok-
ken met behulp van propensitysampling, een statistische techniek die het onder meer 
mogelijk maakt voor zelfselectie te corrigeren. 
 
StemPunt.nu wordt gemanaged door een interdisciplinair team met expertise op het gebied 
van methodologie, databasemanagement en ICT. Dit team is continu op zoek naar verdie-
ping en aanscherping en draagt zijn steentje bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. 
 
Respondentgegevens 
Om lid te kunnen worden van StemPunt vullen mensen een intakevragenlijst in. Met deze 
vragenlijst worden de standaardsociodemografica achterhaald zoals geslacht, leeftijd, oplei-
ding, postcode en huishoudsamenstelling. Verder wordt gevraagd naar werksituatie, inko-
men, etniciteit, enzovoort. Naast deze standaardkenmerken, ook wel harde gegevens ge-
noemd, is het panel verrijkt met Mentality, het waarden- en leefstijlmodel dat Motivaction 
op eigen initiatief en in samenwerking met buitenlandse partnerbureaus sinds 1997 han-
teert. 
StemPunt is daarnaast verrijkt, zoals mediagedrag, stemgedrag, autobezit, productgebruik 
en rookgedrag. Deze gegevens kunnen aan de onderzoeksdata worden gekoppeld en bieden 
de mogelijkheid van meer verdieping bij analyse van de resultaten. Het is mogelijk om het 
panel met gerichte en klantspecifieke vragenlijsten te verrijken. 
 
Werving van leden voor StemPunt.nu 
Panelleden van StemPunt.nu worden op verschillende manieren geworven. De basis van 
het panel bestaat uit online geworven leden en, om de selectiviteit van online werving te 
voorkomen, is een deel van de respondenten telefonisch en face to face geworven. 
 
Omdat bepaalde doelgroepen, zoals laagopgeleiden, jongeren, senioren en Nieuwe 
Nederlanders, lastig te bereiken zijn voor online onderzoek, werken we samen met 
Gespecialiseerde directmarketingbedrijven en andere partijen die specifieke doelgroepen-
kunnen benaderen.  Om panelleden aan StemPunt te binden maakt Motivaction gebruik 
van een loyaliteitsprogramma. Elke respondent ontvangt punten bij het invullen van een 
vragenlijst. Deze zogenaamde StemPunten kunnen panelleden inwisselen voor producten 
uit de webshop. Motivaction voert op regelmatige basis schoonmaakacties uit, waarbij 
vervallen emailadressen en panelleden die een jaar lang niet hebben deelgenomen aan 
onderzoek uit het panel worden verwijderd. 
 
Steekproeftrekking 
Ieder panel is 'scheef' ten opzichte van de offline populatie. Deze scheefheid betekent echter 
niet dat er geen representatief onderzoek onder panelleden kan worden uitgevoerd. Het is 
tegenwoordig geen enkel probleem om via een online accesspanel een steekproef te trekken 
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die in termen van sociaal-demografische variabelen een juiste afspiegeling is van de Neder-
landse bevolking of een specifieke doelgroep. Op basis van de CBS-MOA-gegevens, ook wel 
Gouden Standaard genoemd, wordt bekeken wat de samenstelling van de Nederlandse 
bevolking of de specifieke doelgroep is. Daarnaast wordt bij het steekproeftrekken ook 
rekening gehouden met de 'zachte' gegevens, zoals mening, houding en leefstijl (Mentality). 
Deze aanpak leidt tot steekproeven die een betere afspiegeling vormen van de doelgroepen 
waarover we uitspraken willen doen. 
 
Respons 
Motivaction hanteert voor de berekening van het gemiddelde responspercentage het aantal 
uitnodigingen versus het aantal langgeslaagden; dit zijn mensen die de vragenlijst in zijn 
geheel invullen. Op basis van deze berekening is de gemiddelde respons 29% bij vragenlijs-
ten met een invultijd van 10 minuten (peildatum juni 2008). Deze percentages zijn bewust 
lager dan gemiddeld, omdat Motivaction respondenten die minder vaak reageren extra 
selecteert zodat ook deze doelgroep (die een afwijkend profiel heeft) goed in de steekproef 
vertegenwoordigd is. Panelleden worden gemiddeld drie keer per maand uitgenodigd. 
 
Motivaction houdt zich bij het benaderen van respondenten en het gebruik van het panel 
strikt aan de door ESOMAR uitgevaardigde richtlijnen voor het doen van online onderzoek. 
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Bijlage 4 Betrouwbaarheidsinterval 

Bij een onderzoek gebaseerd op een representatieve steekproef worden uitkomsten verkre-
gen die met inachtneming van bepaalde waarschijnlijkheidsmarges moeten worden geïn-
terpreteerd. De mogelijkheid is namelijk aanwezig dat de in de steekproef gevonden uit-
komsten afwijken van de uitkomsten die zouden zijn verkregen indien de gehele populatie 
in het onderzoek zou zijn betrokken. 
 
Op grond van de waarschijnlijkheidsleer kunnen de marges worden berekend waarbinnen 
de steekproefafwijkingen vrijwel zeker zullen blijven. In een nomogram kunnen deze mar-
ges worden afgelezen, geldend voor een bepaalde uitkomst bij een bepaalde steekproefom-
vang. In het nomogram op de volgende pagina zijn deze marges weergegeven voor 8 moge-
lijke uitkomsten. De marges bij een uitkomst van 80% zijn identiek aan de marges bij een 
uitkomst van 20%. 

 
Figuur b4.1  Nomogram  

 
 
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Bij een steekproef van n = 2.000 bedraagt de 95%-
betrouwbaarheidsmarge voor een uitkomst van 20% 1,8%. Dezelfde marge geldt voor een 
uitkomst van 80%. Voor subgroepen binnen de steekproef waarbij de percentages worden 
berekend op basis van een kleiner aantal waarnemingen zijn de marges groter. 
 
De betekenis van een betrouwbaarheidsmarge is de volgende: bij een uitkomst van 20% 
behoort een marge van 1,8%. Dit wil zeggen dat het interval tussen de 18,2% en 21,8% met 
een waarschijnlijkheid van 95% de werkelijke (populatie)waarde omsluit.  
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Bijlage 5 Factoranalyse 

In het vorige onderzoek is een factoranalyse uitgevoerd. Factoranalyse omvat een aantal 
statistische technieken waarvan het doel is een groot aantal variabelen (items) tot een 
kleiner aantal ‘onderliggende’ concepten (factoren) te reduceren. Het gehanteerde criterium 
van de factorladingen is 0,4. De stellingen die lager dan 0,4 laden, worden uit de factorana-
lyse gelaten en vervolgens wordt de factoranalyse opnieuw uitgevoerd. Deze procedure 
wordt herhaald totdat het best passende factormodel is verkregen. 
De factoranalyse heeft toen geresulteerd in een aantal factoren op basis waarvan een aantal 
schalen zijn gedefinieerd. 
 
In dit onderzoek is per factor (schaal) opnieuw een factor analyse uitgevoerd om te bekijken 
of de 1 dimensionaliteit van de schaal nog steeds bevestigd kan worden. Verder is wederom 
een Cronbach’s alpha per schaal berekend om te kijken of de betrouwbaarheid van de 
toenmalig geconstrueerde schalen bij dit onderzoek nog steeds voldoet aan het voorafgestel-
de criterium van betrouwbaarheid, namelijk de eis dat een Cronbach’s alpha minimaal de 
waarde van 0.6 of hoger  moet hebben om te kunnen spreken van een acceptabele betrouw-
baarheid. 
 
De uitgevoerde factor analyses bevestigen dat er bij elke schaal een 1 dimensionale factor-
oplossing gevonden wordt. Kortom, er kan nog steeds vanuit gegaan worden dat elke schaal 
1 aspect van kunst en cultuur en niet meerdere dimensies meet. De Cronbach’s alpha’s zijn 
van alle schalen (ruimschoots) hoger dan 0.6 en voldoen daarmee aan de betrouwbaarheids-
eis.  

 
Kunst en cultuur van algemeen belang voor iedereen 
Ik vind het belangrijk dat kinderen iets meekrijgen van kunst en cultuur 
Ik vind het belangrijk dat er kunstenaars zijn 
Ik vind het belangrijk dat kunst en cultuur een onderdeel zijn van lesprogramma's in 
het onderwijs 
Kunst en cultuur is even belangrijk als onderwijs of sport 
Kunst en cultuur is voor iedereen 
Ik waardeer het dat andere mensen creatief bezig zijn 
Positieve houding/gedrag ten aanzien van andere culturen 
Door gebruiken van andere culturen over te nemen, geef ik mijn leven kleur 
Ik zou wel eens een tijdje in een andere cultuur willen leven 
Ik omring mij graag met spullen uit andere culturen 
Ik houd ervan om gerechten uit andere culturen uit te proberen 
Ik ben geïnteresseerd in optredens van artiesten uit niet-Europese landen 
‘Immigranten dragen veel bij aan de Nederlandse cultuur’ 
Ik luister wel eens naar niet-westerse muziek 
Ik ga graag kijken als er multiculturele activiteiten in mijn woonplaats worden geor-
ganiseerd. 
Een bezoek aan een hamam/badhuis is voor mij ook een ontmoeting met een andere 
cultuur 
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Vorm/uiterlijk belangrijk 
Ik houd ervan om geld uit te geven aan mooie dingen 
Ik besteed veel geld en energie aan mijn kleding en hoe ik eruit zie 
Ik betaal graag meer voor een product dat mooi is of lekker ruikt 
Ik hecht waarde aan de kleding die ik draag omdat het iets zegt over wie ik ben 
Ik heb mooie dingen om mij heen nodig om mij goed te voelen 
Ik verander graag van look of van uiterlijk 
Ik zou wel eens willen overnachten in een designhotel 
Ik vind het belangrijker dat iets werkt dan dat het er mooi uitziet 
Positieve houding ten aanzien van Podiumkunsten 
Als er een toneelstuk in het buurthuis is, dan vind ik het leuk ernaar toe te gaan 
Door theater- en/of muziekvoorstellingen te bezoeken, heb ik veel mensen ontmoet 
Iedereen bezoekt musicals dus ik ook 
Ik zou het leuk vinden als er vaker muziekoptredens of voorstellingen in mijn buurt 
zouden plaatsvinden 
Ik zou vaker naar een toneelvoorstelling willen 
Cultuurdeelname, zoals het bezoeken van tentoonstellingen, theaters en concerten, 
vormt voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven 
Het publiek bij een balletvoorstelling spreekt me aan 
Zelf creatief bezig zijn 
Ik maak graag zelf dingen (bijv. tekenen, dichten, meubelstuk maken, bloemschikken, 
schilderen, rap schrijven, websites bouwen/verfraaien) 
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig om even niet aan mijn werk te denken 
Het voelt fijn als ik creatief bezig ben 
Ik ben absoluut niet creatief 
Cultuur is duur 
Voor mij is het bezoeken van een voorstelling in een schouwburg te duur 
Een museumbezoek is voor mij te duur 
Kunst en cultuur zijn exclusief voor de rijken 
Muziek als ontspanning 
Ik vind het prettig om mijn werk te doen met muziek op de achtergrond 
Ik kan mij beter concentreren als ik naar muziek luister 
In de auto luister ik vrijwel altijd naar muziek 
Architectuur 
Een bouwwerk zoals de Erasmusbrug in Rotterdam draagt bij aan de verfraaiing van 
de stad 
Historische gebouwen geven sfeer aan de stad 
Ik kijk graag naar bijzondere gebouwen 
Interesse in niet-westerse muziek 
Ik zou graag meer willen begrijpen van Arabische muziek 
Arabische muziek is afschuwelijk 
Traditionele Indiase muziek is kattengejank 

 
 
 
 

 


