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Onderzoek onder 278 cultuurmakers
Dit onderzoek is in mei 2018 uitgevoerd onder professionele en gekwalificeerde
amateurkunstenaars uit Amersfoort om inzicht te krijgen in de behoefte aan ruimte en
facilitering. Bijna 280 ‘cultuurmakers’ hebben de digitale enquête hiervoor deels of
volledig ingevuld.
Helft maakt gebruik van ruimte elders die men moet huren
Het werkterrein van deze cultuurmakers is te onderscheiden in vier groepen: beeldende
kunst, muziek, podiumkunsten en schrijven/dichten. De helft van hen maakt voor het
oefenen of produceren gebruik van een ruimte die men elders moet huren. Vooral
muzikanten zijn daar vaak op aangewezen. De kosten voor het huren – gemiddelde 360
euro per maand - variëren met de omvang van de groep, de activiteit die men uitoefent
en vooral met het aantal uren dat men van de ruimte gebruik maakt.
Helft van de cultuurmakers is 20 uur of meer actief
De kunstenaars zijn gemiddeld zo’n 19 uur per week actief met repeteren of produceren.
Daarnaast geeft zo’n 30% ook les, waaraan men gemiddeld 10 uur per week besteedt.
Het merendeel van de muzikanten is minder dan 10 uur per week actief op zijn gebied,
terwijl twee op de drie beeldend kunstenaars er minstens 20 uur per week bezig is met
zijn vak.
Amateurs en professionals
Of men actief is als amateur of professional kan het beste beoordeeld worden op basis van
de inkomsten die men genereert. Twee op de drie cultuurmakers ontvangt geen of zeer
beperkte inkomsten met zijn activiteiten. Waarschijnlijk gaat het hierbij vooral om
mensen die als amateur of hobby actief zijn.
Een op de drie ontvangt er een vergoeding voor, hoewel dit vaak niet voldoende is om van
te leven.
Slechts een klein deel van de kunstenaars kan ‘redelijk tot goed’ leven. Dit betreft in elk
geval professionele beroepsbeoefenaren.
Vooral muzikanten zijn vaak actief als amateur, terwijl het merendeel van de beeldend
kunstenaars professioneel actief zijn.
Veel vraag naar betere werk-, oefen- of presentatieruimte
Ongeveer de helft van de cultuurmakers is niet tevreden over de ruimte die ze gebruiken.
Dat geldt vooral voor degenen die thuis werken. Een kwart van alle kunstenaars zou graag

gebruik maken van een andere ruimte en 36% overweegt een overstap als er een betere
plek beschikbaar komt. De behoefte aan andere ruimte is het grootst onder
podiumkunstenaars.
Goede akoestiek, voldoende (dag)licht en hoge plafonds
De ruimte die men op het oog heeft voor werken, oefenen, presenteren of voor try-out
moet in elk geval groot genoeg zijn en mag niet te duur zijn: gemiddeld is men bereid 230
euro te betalen. Verder noemt men vaak de hoogte van het plafond (minstens 3 of 4
meter), het belang van een goede akoestiek en geluidisolatie (voor musici) en een goede
verlichting (vooral voor beeldend kunstenaars).
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Broedplaats voor creatieve geesten
Ook de locatie is van belang. Meestal heeft men een voorkeur voor de binnenstad of
directe omgeving. Ruim een kwart van de cultuurmakers die een ruimte elders zoeken wil
het liefst een omgeving met mensen die ongeveer hetzelfde doen. Circa 53% wil naar een
plek waar meer creatieve geesten zijn gevestigd.
Helft cultuurmakers wil ondersteuning of betere samenwerking met collega’s
Ongeveer de helft van alle cultuurmakers heeft behoefte aan een vorm van ondersteuning
op het gebied van samenwerking, belangenbehartiging, hulp voor verwerving van fondsen
en subsidies. Veelal ontbreekt het aan tijd en kennis om presentaties of optredens te
organiseren.
Eveneens de helft heeft behoefte aan een vorm van samenwerking en netwerkvorming met
andere cultuurmakers. De ondersteuning die Scholen in de Kunst levert wordt
gewaardeerd, maar beperkt zich tot de amateurs.

1.
1.1
7

Inleiding

Aanleiding

In 2017 is de Cultuurvisie vastgesteld. Als onderdeel hiervan is een Uitvoeringsprogramma
voor 2018 opgesteld. Daarin zijn vijf prioriteiten opgenomen. Een van de prioriteiten –
aangeduid met ‘makers en talent’ – betreft het beter faciliteren en het versterken van de
positie van professionele cultuurmakers, het stimuleren van talentontwikkeling en het
versterken van de amateurkunst.
Onder de cultuurmakers vallen o.a. schrijvers, schilders en beeldhouwers, fotografen,
muzikanten en toneel- of theatergezelschappen.
De opgave van de cultuurvisie is om de positie van de cultuurmakers te versterken door te
investeren in de ‘hardware’ (werkplekken, ateliers, podia, oefenruimtes,
tentoonstellingsruimte etc.) en in de ‘software’ (faciliteren van netwerken,
samenwerkingsverbanden, coaching en ondersteuning via fondsen of subsidies).
Wat betreft de ‘hardware’ vraagt men zich af hoe de situatie nu is en welke behoefte er is
aan ruimte voor creatie of presentatie bij de cultuurmakers. Is er behoefte aan
gezamenlijke onderkomens en welke huur is men bereid daarvoor te betalen?
Team Cultuur heeft daarom opdracht gegeven aan team O&S om een onderzoek uit te
voeren onder de ‘cultuurmakers’ van Amersfoort.

1.2

Opzet en respons van het onderzoek

In de maand mei is een e-mail verstuurd naar diverse mensen en organisaties die zich
actief bezighouden met het ‘maken van cultuur’.
Aan 169 cultuurmakers is direct een mail verstuurd met het verzoek een online vragenlijst
in te vullen. Het betreft overwegend beeldend kunstenaars die hun vak veelal
professioneel beoefenen. Hierop kwam een respons van 74 enquêtes (=44%).
Daarnaast is er gebruik gemaakt van sociale media en intermediaire organisaties om de link
naar de enquête door te sturen binnen hun netwerk. Dit leidde tot een respons van 204
geheel of gedeeltelijk ingevulde enquêtes. Het gaat hierbij voor bijna de helft om mensen
die actief zijn op muziekgebied en voor een kwart op gebied van de beeldende kunst.
Let wel: het is goed mogelijk dat deze aanpak ertoe geleid heeft dat sommige mensen
dubbel zijn aangeschreven, waardoor een reactie soms uitbleef.
Dit onderzoek beschrijft de uitkomsten van de 278 – voor zover bekend unieke – personen
die namens zichzelf of een kunstenaarsgroep waarvan ze deel uitmaken hebben
gereageerd. Daarbij is de respons per vraag verschillend. Zo blijkt dat een aantal
respondenten de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld. Vermoedelijk is dat vooral,

omdat men geen specifieke wensen heeft en het daarom niet nodig vond om de enquête
volledig in te vullen. In bijlage 1 is per vraag de absolute respons weergegeven.
Daarnaast is nog een apart bijlagerapport opgemaakt, waarin o.a. de antwoorden op de
open vragen zijn opgenomen. Dit bijlagerapport is niet openbaar.
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Wat een geweldig initiatief om
wensen te inventariseren. Graag
zou ik willen meedenken in het
grotere geheel.

Resultaten
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2.
2.1

Huidige positie van de
cultuurmaker

Disciplines waarin men werkzaam is

Er zijn vier disciplines onderscheiden waarin cultuurmakers actief kunnen zijn. De grootste
groep vormen de beeldend kunstenaars en muzikanten, gevolgd door podiumkunstenaars
en schrijvers en dichters.
Figuur 1
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Beeldende kunst
Binnen de beeldende kunst (116 respondenten) houdt men zich vooral bezig met tekenen
of schilderen (31%), fotografie of fotobewerking (25%) en beeldhouwen of keramiek (13%).
Onder ‘anders namelijk’ (32%) noemt men vooral combinaties van disciplines. Verder
noemt men onder meer sieraden maken, design, glaskunst, goudsmeden, multimedia, maar
ook de organisatie van evenementen, kunstdocent of galeriehouder.

Muziek: koren, bands en orkesten
Binnen de muziekwereld (99 respondenten) is men vooral actief in een band (28%), als
zanger in een koor of orkest (24%), als speler in een orkest of ensemble (17%) of als
soloartiest (19%). Onder de categorie ‘anders’ (21%) noemt men diverse activiteiten als
dirigent, showband, producer, dj, het programmeren van concerten, het lesgeven in bands
of aan specifieke groepen en combinaties van meerdere disciplines.
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Podiumkunsten
Op het gebied van podiumkunsten (35 respondenten) vormt het theater (47%) de grootste
groep, gevolgd door toneel (19%), dans en cabaret (elk een deelnemer). Negen mensen
(28%) vullen hier ‘anders’ in. Het gaat hier om bijvoorbeeld improvisatie, poppentheater,
jongerenwerk in combinatie met podiumkunsten, verteller en het organiseren van een
internationaal theaterfestival.
Overige cultuurmakers
Twaalf mensen rekenen zich tot het gebied van ‘schrijvers en dichters’.
De 16 mensen die niet ondergebracht kunnen worden in een van de vier onderscheiden
categorieën, noemen veelal meerdere disciplines, maar ook zaken als acrobatiek, social
design en het organiseren van wijkfeesten of festivals.

2.2

Huidige werk- en oefenruimte en locatie

Helft aangewezen op ruimte die men moet huren
Cultuurmakers hebben ruimte nodig om hun producten te maken of om te oefenen voor
een optreden. Schrijvers en dichters doen dat meestal thuis (67%) en ook mensen die zich
met beeldende kunst bezighouden, maken in meerderheid (55%) gebruik van de ruimte die
men thuis heeft. Musici zijn in meerderheid (70%) aangewezen op een ruimte elders die
men moet huren. Voor de podiumkunstenaars ligt dat meer verdeeld: 38% oefent (meestal)
thuis, 33% maakt gebruik van een gehuurde ruimte elders en 29% kan van een gratis ruimte
elders gebruik maken.
Figuur 2
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Huur varieert sterk
De huur die men betaalt als men een ruimte elders moet huren voor productie, oefening of
lesgeven varieert van circa €40,= tot €3800,= per maand. Dat hangt natuurlijk sterk af van
het aantal mensen waarmee men oefent of produceert. In het laatste geval gaat het om de
Muziekschool Amersfoort waar men muzieklessen verzorgt voor kinderen en volwassenen.
Gemiddeld zijn cultuurmakers die zijn aangewezen op een betaalde ruimte elders €360,=
kwijt aan huur per maand. Voor beeldend kunstenaars ligt dat hoger: €522,= en voor
podiumkunstenaars en muzikanten lager, op respectievelijk 284 en 256 euro per maand.
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Beeldend kunstenaars betalen gemiddeld de hoogste huren voor hun productieruimte,
terwijl ze (meestal) alleen actief zijn. Dit heeft vooral te maken met het feit dat beeldend
kunstenaars de ruimte veel intensiever, vaak voltijds, gebruiken, terwijl muzikanten voor
repetitie veelal kunnen volstaan met enkele uren per week. Zie volgende paragraaf.
Omvang muziekgezelschappen beïnvloedt de kosten
De kosten die men aan maandhuur kwijt is, zijn uiteraard vooral afhankelijk van de
omvang van de groep, waarmee men repeteert et cetera.
De koren hebben een groepsgrootte die varieert van 14 tot 70 leden (Toonkunst
Amersfoort) met een gemiddelde van 30 deelnemers. Ook de orkesten en ensembles
hebben vaak te maken met grotere groepen (gemiddeld 24 leden), terwijl de bands uit
gemiddeld 4 leden bestaan. Zij hebben doorgaans te maken met lagere huur. Als men is
aangewezen op een betaalde ruimte, dan is men maandelijks gemiddeld zo’n 130 euro
kwijt.

2.3

Tijd die men besteedt aan de activiteiten

Ureninvestering grootst bij beeldend kunstenaars
De tijd die men spendeert aan productie of oefening van de kunstzinnige activiteiten
varieert sterk. De 226 respondenten die een concreet aantal uren noemen, besteden er
tussen de 1 en 80 uur in de week aan met een gemiddelde van 19 à 20 uur per week.
Muzikanten zijn er gemiddeld 11 uur mee actief, waarbij vooral koorleden (4 uur) minder
tijd spenderen aan oefenen. Degenen die actief zijn met beeldende kunst besteden daar
gemiddeld ruim 26 uur per week aan, waarbij een belangrijk deel het als een voltijdsbaan
beschouwt. Voor de podiumkunstenaars is de gemiddelde tijdinvestering circa 14 uur per
week, voor schrijvers en dichters 11 uur per week en voor de categorie ‘overig en
combinatie van disciplines’ 31 uur per week.
30% is actief met lesgeven
Naast productie en oefening zijn ook nog veel cultuurmakers bezig met lesgeven of
optreden.
68 respondenten geven aan dat ze (ook) tijd besteden aan lesgeven. Dat is ongeveer 30%
van alle cultuurmakers. Podiumkunstenaars en schrijvers/dichters geven het vaakst les
(circa 50%), van de beeldend kunstenaars geeft 31% ook lessen, terwijl van de muzikanten
en overige cultuurmakers ongeveer 18% les geeft.

De tijd die men aan lesgeven besteedt, varieert van een uur per maand tot een
voltijdbaan. Als men les geeft besteedt men daaraan gemiddeld 10 uur per week. De 14
respondenten die les geven in muziek steken daar de meeste tijd in: gemiddeld 14 uur per
week. Voor 13 podiumkunstenaars is dat 10 uur, voor 32 beeldend kunstenaars is dat
gemiddeld 9 uur en voor zes schrijvers/dichters 6 uur gemiddeld per week.
Meeste muzikanten en podiumkunstenaars treden ook op
Aan muzikanten en podiumkunstenaars is de vraag gesteld of men wel eens optreedt. Dat
geldt voor zes op de tien muzikanten en voor driekwart van de podiumkunstenaars. 1
De optredens variëren van een enkele keer per jaar tot soms 30 uur per week.
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Helft van de cultuurmakers is minimaal 20 uur actief
Het totaal aantal uren dat men actief is als ‘cultuurmaker’ (productie, repetitie of
lesgeven, maar exclusief optredens) is weergegeven in figuur 3.
Ongeveer de helft van de cultuurmakers in het onderzoek is 20 uur of meer per week
actief.
Beeldende kunstenaars steken de meeste uren in hun vak, twee derde is er meer dan 20
uur per week mee bezig, terwijl muzikanten in de meeste gevallen minder dan 10 uur
daarin actief zijn.
Figuur 3
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1

De percentages zijn gebaseerd op het aantal mensen dat de vraag beantwoord heeft. Dit geldt voor 79
muzikanten en 25 podiumkunstenaars. Als men de vraag niet beantwoordt, kan dat komen doordat men niet
optreedt.

2.4

Verdiensten van het kunstenaarsvak

Amateur of professional?
In het onderzoek is niet gevraagd of men het kunstenaarsvak als amateur of professional
beoefent. Een indicatie hiervoor is het aantal uren dat men actief is met repeteren,
produceren en/of lesgeven. Maar sommige ‘amateurs’ steken heel veel uren in hun hobby,
terwijl professionals soms genoegen nemen met een kleine deeltijdbaan.
Of men actief is als amateur of professional kan daarom beter beantwoord worden met de
vraag in hoeverre men met cultuur maken inkomen genereert.
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Twee op de drie cultuurmakers amateur
Op de vraag in hoeverre men met de genoemde activiteiten in het levensonderhoud kan
voorzien, antwoordde bijna de helft (44%) ‘Het levert me niets op. Ik verdien mijn geld
met een andere baan, een uitkering of leef van mijn partner’. Nog eens 22% van de
cultuurmakers zegt, dat het wel enige inkomsten oplevert, maar dat het meeste geld moet
komen uit andere bronnen. Voor 12% is het onvoldoende om van te leven en voor 14% is het
net wel voldoende, maar is het geen vetpot. Slechts 8% kan er redelijk tot goed van leven.
Als we veronderstellen dat amateurs geen of weinig inkomsten verwerven uit hun activiteit
en professionals er deels of geheel van kunnen leven, dan is 66% van de cultuurmakers in
het onderzoek te beschouwen als amateur en een op de drie is professional.
Muzikanten vaker actief als amateur
De mate waarin het bijdraagt aan het inkomen verschilt ook per discipline. Voor
muzikanten zijn de verdiensten duidelijk het minst. Voor een ruime meerderheid (68%)
levert het helemaal niets op. Het gaat hier waarschijnlijk om een groep voor wie de
muziek niet wordt beschouwd als noodzakelijke bron van inkomsten. Ook de groep ‘overige
kunsten’ moet het vaak doen zonder inkomsten. Voor de andere cultuurmakers varieert dat
van 22% tot 33%. Maar voor alle groepen geldt dat slechts een kleine minderheid ervan
leven kan (zie figuur 4).
Figuur 4

In hoeverre kunt u met deze activiteiten in uw levensonderhoud voorzien?
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Ook voltijders kunnen er niet altijd goed van leven
In hoeverre men kan leven van de artistieke activiteiten hangt natuurlijk ook vooral af van
de uren die men erin steekt. Hoe meer uren men actief is met werk, oefening of lesgeven,
des te beter kan men ervan rondkomen. 2
Ik vind dat uitvoerende kunstenaars veel te slecht
betaald worden voor een opdracht ofwel dat van ze
verwacht wordt dat ze het gratis doen.

14

Maar ook van degenen die meer dan 30 uur per week artistiek actief zijn, zijn er mensen
die er niets aan verdienen. Omgekeerd zijn er cultuurmakers die minder dan 20 uur
besteden aan oefenen of lesgeven en er (goed) van kunnen leven.
Figuur 5

Bijdrage in levensonderhoud naar aantal werkuren
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2.5

Spreiding van cultuurmakers

Concentratie in binnenstad, Isselt en Amersfoort-Zuid
Van alle responderende cultuurmakers heeft 9% een werk- of repetitieruimte buiten de
stad.
Vooral podiumkunstenaars werken vaak elders.
Binnen Amersfoort is sprake van een duidelijke concentratie in het centrum/Eemkwartier
(19%), Isselt (12%) en het Bergkwartier (11%). Verder bevinden zich relatief veel ateliers en
oefenruimtes in Koppel/Kruiskamp (8%), Vermeerkwartier (7%) en Leusderkwartier (6%).
De beeldend kunstenaars en schrijvers zijn – meer dan gemiddeld - vertegenwoordigd in
binnenstad/Eemkwartier en Bergkwartier. De muzikanten repeteren relatief vaak in de
wijken rondom de binnenstad (Koppel/Kruiskamp, Soesterkwartier en Isselt) en verder in
Hoogland/Hooglanderveen.

2

Het aantal uren dat muzikanten en podiumkunstenaars optreden, is niet meegenomen in de analyse, omdat
dit sterk wisselt en daardoor niet goed meetbaar is.

3.

Wensen voor ruimtegebruik

In hoeverre voldoet de huidige ruimte om te produceren of te oefenen? Welke specifieke
wensen heeft men qua huur en omvang/inrichting en hoe actief is men op zoek naar een
vervangende ruimte? Deze vragen zullen in dit hoofdstuk beschreven worden.
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3.1

In hoeverre voldoet de huidige werk- of oefenruimte?

Voor iets minder dan de helft van de cultuurmakers (47%) voldoet de ruimte waarin men
momenteel produceert, oefent of lesgeeft helemaal. Voor een iets kleiner deel – 41% - is
de ruimte niet optimaal en voor 12% is de ruimte (helemaal) niet geschikt.
Muzikanten zijn iets vaker dan gemiddeld tevreden met de ruimte die ze tot hun
beschikking hebben.
Figuur 6

Tevredenheid huidige werk- of oefenruimte naar discipline
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Thuiswerkers minst tevreden met locatie
De mate waarin men tevreden is over de huidige werk- of oefenruimte is nog meer
afhankelijk van de locatie. Cultuurmakers die thuis werkzaam zijn, zijn het minst tevreden
over hun werkplek. Heeft men elders een gratis ruimte die men kan gebruiken, dan is men
juist het meest tevreden.

Ik moet mijn werk ook thuis opslaan. Dit
betekent feitelijk dat ik geen werkruimte
meer heb. Helaas kan ik op dit moment de
hoge huur van een atelierruimte niet
opbrengen.

Figuur 7

Tevredenheid huidige werk- of oefenruimte naar locatie
thuis

35%

elders waar ik huur

46%

52%

elders, gratis

42%

68%

Totaal

16

19%

32%

47%

0%

20%

6%

11%

42%

40%

60%

80%

100%

nee, is niet optimaal

ja, helemaal
nee, voldoet (helemaal) niet

Bron: O&S, gemeente Amersfoort

Ruimte is te klein, te gehorig of heeft slechte akoestiek
Dat men niet tevreden is over de huidige werk-/oefenruimte ligt vaak aan de beperkte
ruimte. Daarnaast geven muzikanten vaak aan dat de ruimte te gehorig is of een slechte
akoestiek kent. Voor beeldend kunstenaars gelden vaak specifieke wensen, waaraan de
ruimte niet kan voldoen, zoals voldoende (dag)licht.
In het onderzoek kon men toelichten waarom de bestaande ruimte niet voldoet. Een
overzicht van alle antwoorden is gegeven in het bijlageoverzicht.

3.2

Behoefte aan andere ruimte

Meerderheid overweegt te verhuizen
Naast de tevredenheid over de huidige ruimte, is gevraagd of men behoefte heeft aan een
andere ruimte voor het uitoefenen van culturele activiteiten. De vraag is door 207
respondenten beantwoord. Bijna een kwart van hen (23%) zou graag gebruik willen maken
van een andere ruimte en nog eens 36% overweegt een overstap naar een andere werk- of
oefenruimte als er een betere plek beschikbaar komt.
Figuur 8

Heeft u behoefte aan een andere ruimte?

nee, ben tevreden
23%
41%

36%

als er een betere
plek is, overweeg ik
een overstap
ja, zou graag gebruik
maken van een
andere ruimte

Ook van de mensen die tevreden zijn met de huidige ruimte overweegt een kwart de werkof studieruimte in te ruilen als zich een betere plek voordoet en wil 4% zonder meer
gebruik maken van een andere ruimte.
Podiumkunstenaars willen het vaakst andere ruimte
De behoefte aan een andere ruimte is het grootst onder de podiumkunstenaars: van hen
zou 43% graag gebruik willen maken van een andere ruimte en slechts 17% is tevreden met
de bestaande werk- of oefenruimte. De schrijvers en dichters zijn relatief het meest
tevreden.
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We zoeken liefst een leegstaande loods, kerk of school in een
omgeving waar je lawaai mag maken. Hoe hoger de ruimte hoe
fijner. Ramen en deuren zijn fijn zodat je in de zomer een
buitenruimte bij de voorstelling kan betrekken, maar een geheel
afgesloten ruimte (blackbox) is ook denkbaar.

Figuur 9

Heeft u behoefte aan een andere ruimte om uw activiteiten uit te oefenen?

beeldende kunst

42%

muziek

33%

49%

podiumkunsten

17%

42%
39%

schrijven of dichten

13%

41%

0%

20%

10%
43%

63%

totaal

25%

25%

36%

40%

60%

23%

80%

100%

nee, ben tevreden
als er een betere plek is, overweeg ik overstap
ja, zou graag gebruik maken van andere ruimte

Bron: O&S, gemeente Amersfoort

3.3

Gewenste omvang van de ruimte

Alleen of samen met anderen?
Een op de drie cultuurmakers zoekt een ruimte alleen voor zichzelf. Het gaat daarbij
vooral om beeldend kunstenaars. Muzikanten en podiumkunstenaars willen juist
overwegend een ruimte die ze met anderen delen. Als ze daarbij een aantal noemen, dan
betreft het vaak een ruimte voor 3 tot 5 personen of, als het om een koor gaat, een ruimte
voor het gehele koor. Dit bepaald natuurlijk ook de gewenste omvang van de werk- of
oefenruimte.

Een ruimte van ruim 60 m2
De vraag hoe groot de ruimte moet zijn, wordt door 175 respondenten beantwoord,
waarvan 113 een concrete oppervlakte noemen. Deze varieert van 6 tot 500 m2 met een
gemiddelde van 61 m2. Voor zover men geen concrete maat noemt, zijn de wensen
toegelicht in paragraaf 3.5.
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Ruimtebehoefte het grootst bij podiumkunsten, beeldende kunst en koren
De muzikanten die op zoek zijn naar andere ruimte om te repeteren geven – voor zover ze
een concrete oppervlakte noemen - een ruimtewens van gemiddeld 40 m2. Concreet gaat
het om 14 muzikanten die spelen in een band die genoegen nemen met gemiddeld 25 m2.
Verder vier leden of organisatoren van een koor die gemiddeld behoefte hebben aan een
ruimte van circa 80 m2, vier orkesten die een ruimte zoeken van rond de 43 m2, eveneens
vier soloartiesten die denken aan een ruimte van rond de 12 m2.
Beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars met verhuisplannen hebben meestal een
ruimte op het oog van 70 tot 80 vierkante meters.

3.4

Huur die men bereid is te betalen

Zo’n 175 respondenten beantwoorden de vraag wat men per maand zou willen betalen
voor de huur van een werk- of oefenruimte. Iets meer dan de helft (94 personen) noemt
daarbij een concreet bedrag, dat varieert van gratis tot zo’n 1500 euro per maand, met
een gemiddelde van €230,=.
Beeldend kunstenaars willen meer betalen aan huur
Muzikanten noemen een maandhuur van gemiddeld 205 euro. Beeldend kunstenaars zijn
bereid iets meer te betalen, rond de 280 euro, terwijl podiumkunstenaars een maandhuur
van gemiddeld 171 euro noemen.
De bedragen zijn zeer indicatief. Vaak noemt men een bedrag per avond of per uur dat
men wil betalen of zegt dat dat moeilijk is in te schatten.

3.5

Nadere omschrijving van de gewenste ruimte

De wensen die men heeft ten aanzien van de productie- of oefenruimte beperken zich
uiteraard niet tot een aantal vierkante meters en een bijbehorend prijskaartje.
De wensen zijn divers en een totaaloverzicht is opgenomen in een apart bijlagerapport.
Voor muzikanten: akoestiek en goede isolatie
Voor muzikanten geldt in het algemeen dat akoestiek cruciaal is en dat er geen
geluidoverlast is voor omwonenden of andere gebruikers van de omliggende ruimte.
Verder noemt men vaak een minimale plafondhoogte van 3 of 4 meter en de aanwezigheid
van voorzieningen als goede verlichting, voldoende stopcontacten en wifi.

Een verzamelgebouw met meerdere muzikanten
zou leuk zijn. Plus, dat je dan geen last van
elkaar hebt, omdat iedereen muziek zou maken.

Beeldend kunstenaars: (dag)licht en plafondhoogte
Voor beeldend kunstenaars is de aanwezigheid van daglicht belangrijk en eveneens worden
vaak de plafondhoogte en een goede verlichting genoemd. En verder zijn goede
voorzieningen als ventilatie, wifi en een goede bereikbaarheid van belang.
Ook voor podiumkunstenaars en overige disciplines zijn akoestiek en verlichting belangrijke
vereisten. Verder een vlakke vloer en een ruimte die hoog en ruim is.
Schrijvers en dichters noemen geen specifieke wensen ten aanzien van de ruimte die ze
beogen.
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3.6

Behoefte aan les-, expositie- of presentatieruimte

Heeft u naast een werk- of oefenruimte nog behoefte aan een ruimte om les te geven of
presentatieruimte, bijvoorbeeld om te exposeren of voor een try-out?
Veel vraag naar presentatieruimte
De vraag werd beantwoord door 113 respondenten. Van hen geeft het merendeel aan daar
inderdaad behoefte aan te hebben: 45% (51 cultuurmakers) zouden graag een
prestentatieruimte willen hebben en 16% (18 kunstenaars) een lesruimte.
Een presentatieruimte is vooral een wens die leeft bij beeldend kunstenaars (23 keer
genoemd) en verder bij muzikanten (11), podiumkunstenaars (9 keer) en
andere/combinatie van disciplines (8).

Een gebouw met een gezamenlijke
presentatieruimte/galerie zou geweldig zijn. Ook een
koffie-/inspiratie-/lunchcafé (…) om de kosten te dekken:
die zou ik dan wel willen uitbaten en inrichten met alle
kunst uit het gebouw (…).

Vooral beeldend kunstenaars (9) hebben behoefte aan een lesruimte. Verder geldt dit voor
muzikanten (4) en podiumkunstenaars (4).
De lesruimte die men beoogt, moet geschikt zijn voor groepen van vijf tot 100 personen.

3.7

Wensen ten aanzien van de locatie

Centrale ligging belangrijk
De vraag waar men de werk- of oefenruimte zou willen hebben, leverde in totaal 114
reacties op. Een belangrijk deel, 45%, wil bij voorkeur in of dichtbij het centrum van
Amersfoort zitten. Twaalf cultuurmakers (11%) willen het liefst in een
bedrijfsverzamelgebouw of bedrijventerrein zitten. Eenzelfde aantal geeft ‘iets anders’ op
en een op de drie zegt geen voorkeur te hebben.
Als men iets anders wil, dan noemt men onder andere:

-
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In een groene omgeving
Aan de rand van Amersfoort goed bereikbaar per auto
In Vathorst (3x genoemd)
Een plek goed bereikbaar per ov
Liever geen woonwijk, waar al gauw geklaagd wordt over geluidoverlast.
Een plek waar meer cultuurmakers werken, het liefst op Isselt of in Hoogland.
Afhankelijk van het project, werken op locatie.
Een specifieke wijk als Kattenbroek, Schothorst of Leusderkwartier.

Beeldend kunstenaars meest gericht op binnenstad
De voorkeuren die men noemt verschillen ook per discipline (zie figuur 8).
Beeldend kunstenaars blijken het vaakst een voorkeur te hebben voor het stadscentrum.
Samen met muzikanten opteren ze ook het meest voor een bedrijfsverzamelgebouw.
Figuur 10 Waar zou u een werk- of oefenruimte (bij voorkeur) willen hebben?
beeldende kunst
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6
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podiumkunsten
1

totaal
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3

9
1

51

6

12

1

6

schrijven of dichten

5

13

38

60%

13

80%

100%

in of dichtbij centrum van Amersfoort
in bedrijfsverzamelgebouw of op bedrijventerrein
geen voorkeur
anders, nl.

Bron: O&S, gemeente Amersfoort

3.8

Behoefte aan een ‘broedplaats’

Wilt u een werk- of oefenruimte hebben op een locatie waar meer cultuurmakers zitten:
een zogenaamde broedplaats? De vraag wordt door 113 respondenten beantwoord.
Vooral wens om bij andere creatieve geesten te zijn
Bijna een kwart (27 respondenten) geeft aan: “Ja, ik vind het prettig om in een omgeving
te zitten waar meer mensen zitten die ongeveer hetzelfde doen als ik.”
Circa 47% (53 respondenten) antwoordt: “Ja, een omgeving met veel creatieve geesten
spreekt me wel aan.”
Voor de overige 29% (33 respondenten) maakt dit niet uit.
Vooral beeldend kunstenaars zoeken een omgeving waar gelijksoortige kunstenaars actief
zijn. Podiumkunstenaars hebben vaker een voorkeur voor een omgeving met meer
‘creatieve geesten’ (zie figuur 11).

Figuur 11 Wilt u een plek waar meer cultuurmakers bij elkaar zitten (‘broedplaats’)?
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Bron: O&S, gemeente Amersfoort

Verhuistermijn meestal niet concreet
Als cultuurmakers overwegen over te stappen op een andere werk- of oefenruimte, op
welke termijn wil men dan verhuizen? Voor 19% geldt dat men liefst zo snel mogelijk naar
een andere ruimte wil overstappen en 26% wil dat binnen een jaar. Zo’n 9% wil verkassen
op een termijn van 1 à 2 jaar en 45% weet dit nog niet. Vooral schrijvers, dichters en
podiumkunstenaars hebben wat meer urgentie met hun verhuisplannen.
In het bijlagerapport is een overzicht opgenomen van antwoorden op de vraag ‘wilt u uw
antwoorden over de soort locatie voor oefenen, presenteren of optreden nog verder
toelichten?’

4.
4.1
22

Wensen voor samenwerking of
ondersteuning

Wensen voor ondersteuning

Alle respondenten kregen de vraag voorgelegd of men behoefte heeft aan een vorm van
ondersteuning op het gebied van samenwerking, belangenbehartiging, hulp voor
verwerving van fondsen en subsidies.
In totaal werd de vraag door 186 mensen beantwoord. Precies de helft antwoordde hierop
bevestigend.
De behoefte aan financiële ondersteuning is groot, maar ook aan hulp om administratie op
orde te krijgen of hulp bij het opzetten van crowdfunding of het werven van publiek.
Voor presentaties en optredens is ook organisatietalent nodig. Vaak ontbreekt het aan tijd
of kennis om hierin efficiënt te investeren. Ook gaat deze tijd ten koste van de artistieke
inspanning.

Het zou helpen als er een meer betrouwbare concertagenda te
maken is van vergelijkbare koren. Het komt nu nog wel eens voor
dat we onze planning geheel moeten herzien omdat onverwacht
een koor van buiten Amersfoort in Amersfoort het zelfde concert
heeft gepland in dezelfde zaal.

Een overzicht van alle antwoorden op deze vraag is opgenomen in het bijlagerapport.

4.2

Wensen voor samenwerking en netwerkvorming

De vraag of men nog behoefte heeft aan een vorm van samenwerking en netwerkvorming
met andere cultuurmakers is door 181 mensen beantwoord.
Een krappe meerderheid, 51%, geeft aan daar inderdaad behoefte aan te hebben.
Er blijkt vooral behoefte te bestaan aan netwerkbijeenkomsten of een digitaal platform.
Samenwerking kan worden benut om kennis uit te wisselen, bijvoorbeeld tussen koren om
een tekort of overschot aan stemgroepen te kunnen corrigeren.
Ook geven de amateurkunstverenigingen vaak aan dat de samenwerking met Scholen in de
Kunst op dit terrein al in een belangrijke behoefte voorziet, bijvoorbeeld voor het
korenoverleg.
Anderzijds zijn er veel kleinschalige initiatieven van muzikanten of beeldend kunstenaars
die elkaar informeren via social media (Facebook), maar waar grote spelers als Scholen in
de Kunst niet op zijn aangesloten. “Een gezamenlijke website waar creatieven online
kunnen vergaderen” zou welkom zijn.

De gemeente zou meer kunnen doen om bestaande initiatieven te faciliteren, bijvoorbeeld
met sprekers of door een ruimte beschikbaar te stellen.
Ook zouden vraag en aanbod van cultuurmakers en aanbieders van ruimtes en horeca
elkaar beter kunnen vinden met een soort online platform of ‘werkspot’.

Netwerken zijn belangrijk maar momenteel
verspreid en nauwelijks georganiseerd. Digitaal
geldt hetzelfde. Een duidelijk trefpunt zou goed
kunnen helpen om van elkaar te leren (…).
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Een overzicht van alle antwoorden hoe men die samenwerking voor ogen heeft is
opgenomen in het bijlagerapport.

4.3

Contact met de gemeente

Mag de gemeente u benaderen voor een gesprek naar aanleiding van dit onderzoek of heeft
u zelf behoefte aan een gesprek met de gemeente over uw wensen of ideeën?
In totaal 176 respondenten reageren op deze vraag. Van hen antwoordt 19% (33 personen)
met ‘ja, graag’, 48% zegt dat de gemeente contact mag opnemen en 33% heeft daar geen
behoefte aan. 3

Ik was in Amersfoort en landelijk bekend, maar
Amersfoort is mij vergeten. Krijg nu aanbiedingen
uit Venetië en New York. Maar mijn leeftijd (85)
laat niet toe er op in te gaan. Wel zou ik graag nog
in Amersfoort uit willen pakken. (…).

3

De e-mailadressen van de respondenten met wie de gemeente contact mag opnemen zijn opgenomen in het
bijlagerapport.

Bijlage

Enquête onderzoek makers en talent
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De vragenlijst is geheel of gedeeltelijk ingevuld door 278 personen. Tussen haakjes de
aantallen respondenten die de vraag specifiek heeft beantwoord.

A huidige activiteiten en ruimtegebruik
B IGHEID
A1

Op welke terreinen op het gebied van kunst en cultuur bent u actief? (278)
99
116
12
35
16

muziek
=> ga naar A1a
beeldende kunst
=> ga naar A1b
schrijven of dichten
=> ga naar A2
podiumkunsten
=> ga naar A1c
anders, namelijk …………………….

A1a Wat doet u op het gebied van muziek? (89)
21
25
15
9
19
A1b

ik zing in een koor, band of orkest
ik speel in een band
ik speel in een orkest of ensemble
Ik ben solo artiest
anders, nl. ……………………….

=> ga naar A2a
=> ga naar A2a
=> ga naar A2a
=> ga naar A2a

Wat doet u op het gebied van beeldende kunst? (110)
34
14
27
35

ik teken of schilder
ik doe aan beeldhouwen of keramiek
ik doe aan fotografie of fotobewerking
anders, nl. ……………………….

=> ga naar A2
=> ga naar A2
=> ga naar A2
=> ga naar A2

A1c Wat doet u op het gebied van podiumkunsten? (32)
6
1
15
1
9
A2

toneel
=> ga naar A2a
dans
=> ga naar A2a
theater
=> ga naar A2a
cabaret
=> ga naar A2a
anders, nl. ……… => ga naar A2a

(Alleen voor ‘beeldende kunst’ en ‘schrijven/dichten’)
Hoeveel tijd besteedt u hier gemiddeld per week aan? (113)
24 uur

oefening/studie (110)

8 uur lesgeven (32)

=> ga naar A3

A2a (Alleen voor ‘muziek’, ‘podiumkunsten’ en ‘anders’)
Hoeveel tijd besteedt u hier gemiddeld per week aan? (118)
12 uur
A3

25

oefening/studie (118)

11 uur lesgeven (30)

x uur optreden (64)

In hoeverre kunt u met deze activiteiten in uw levensonderhoud voorzien? (225)
97

Niet: het levert mij niets op. Ik verdien mijn geld met een andere baan of uitkering of via partner

47

Het levert mij enig inkomen op, maar het meeste geld komt uit andere bronnen

27

Het levert mij inkomsten op, maar niet voldoende om van te leven

30

Ik kan ervan leven, maar het is geen vetpot

18

Ik kan er redelijk tot goed van leven.

6

weet niet / wil niet zeggen

(A4 – A8: alleen voor mensen die doen aan beeldende kunst, schrijven e.d.)
A4 In wat voor ruimte oefent u deze activiteiten (productie/lesvoorbereiding) meestal uit? (125)
71

thuis in een aparte kamer of werkruimte/atelier

45

in een ruimte ergens anders die ik moet huren

9
A5

=> ga naar vraag A6

in een ruimte ergens anders die ik gratis kan gebruiken => ga naar vraag A6

Hoeveel betaalt u per maand aan huur voor deze ruimte? (35)
€360,=

A6

A7

A8

Voert u deze activiteiten voor productie en lesvoorbereiding (meestal) alleen uit? (126)
98

ja

28

nee, met …… anderen

Voldoet deze ruimte aan uw behoefte voor oefening of lesgeven? (123)
55

ja, helemaal

=> ga door naar vraag B1

53

nee, de ruimte is niet optimaal

15

nee, de ruimte voldoet (helemaal) niet

Wilt u uw antwoord toelichten? Waarom voldoet de ruimte niet (helemaal)?

(A9-A13: alleen voor mensen die doen aan muziek of podiumkunsten)
A9 Waar oefent u meestal met uw koor, band of orkest? (67)
7
52
8

thuis in een aparte kamer / oefenruimte

=> ga naar vraag A11

in een ruimte ergens anders die ik moet huren
in een ruimte ergens anders die ik gratis kan gebruiken => ga naar vraag A11

A10 Hoeveel betaalt het koor / het orkest / de band per maand aan huur voor deze ruimte?
(54) € 265,=

A11 Met hoeveel mensen oefent of repeteert u meestal?

A12 Voldoet deze ruimte aan uw behoefte? (101)
50

Ja, helemaal

=> ga door naar vraag B1

40

Nee, de ruimte is niet optimaal

11

Nee, de ruimte voldoet (helemaal) niet

A13 Wilt u uw antwoord toelichten? Waarom voldoet de ruimte niet (helemaal)?
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A huidige activiteiten en ruimtegebruik
B wensen voor ruimte
B1

B2

B3

Heeft u behoefte aan een andere ruimte om uw activiteiten uit te oefenen? (voor produceren of
repeteren) (207)
85

Nee. Ik ben tevreden met de huidige ruimte => ga door naar vraag C1

74

Als er een betere ruimte beschikbaar komt, overweeg ik daarvan gebruik te maken

48

Ik zou heel graag van een andere ruimte gebruik willen maken

Zoekt u een werk- of repeteerruimte alleen voor uzelf of samen met anderen? (119)
41

alleen voor mezelf

78

met …… anderen

Hoe groot moet de ruimte minimaal zijn?
m2

B4

Aan welke eisen moet de nieuwe locatie voldoen? Denk bijvoorbeeld aan geluidsdemping,
hoogte van het plafond, verlichting.

B5

Heeft u naast een werk- of oefenruimte nog behoefte aan een ruimte om les te geven of
presentatieruimte, bijvoorbeeld om te exposeren of voor try-out? (113)
44

nee

51

ja, een presentatieruimte namelijk ………..…….

18

ja, een lesruimte voor circa …….. personen

B6

Waar zou u een werk- of oefenruimte (bij voorkeur) willen hebben? (115)
51

in of dichtbij het centrum van Amersfoort

12

in een bedrijfsverzamelgebouw of op een bedrijventerrein

2

B7

27

in een woonwijk, namelijk…….

12

anders, namelijk ……….

38

dat maakt me niet uit

Wilt u een werk- of oefenruimte op een locatie waar meer cultuurmakers zitten (een
zogenaamde broedplaats)? (113)
27

Ja, ik vind het prettig om in een omgeving te zitten waar meer mensen zitten die ongeveer
hetzelfde doen als ik.

53

Ja, een omgeving met veel creatieve geesten spreekt me wel aan.

33

Nee, dat maakt me niet uit.

B8

Wilt u uw antwoord over de soort locatie (vraag B5 t/m B7) nog verder toelichten?

B9

Hoeveel wilt u per maand aan huur betalen voor deze ruimte? (175)
€ 230,=

B10 Op welke termijn wilt u eventueel verhuizen naar een andere locatie?
21

zo snel mogelijk

28

bij voorkeur binnen een jaar

10

over 1 à 2 jaar

49

dat weet ik nog niet

B
wensen voor ruimte en ondersteuning
C wensen voor ondersteuning / contact
Naast het onderzoeken van de behoefte aan werk-/oefen en presentatieruimte wil de gemeente ook
graag weten of er behoefte is aan ondersteunende structuren voor cultuurmakers op het gebied van
samenwerking en kruisbestuiving/cross-overs, netwerkorganisatie of bijeenkomsten, coaching en
ondersteuning bij werving van fondsen en subsidies.
C1

Heeft u behoefte aan een vorm van ondersteuning op het gebied van samenwerking,
belangenbehartiging, hulp bij verwerving van fondsen en subsidies? (186)
93

nee

93

ja, namelijk ………..…….

C2

Heeft u behoefte aan een vorm van samenwerking en netwerkvorming met andere
cultuurmakers? Bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal platform of netwerkbijeenkomsten
t.b.v. informatie en kennisuitwisseling. Licht uw antwoord toe. (181)
89

nee

92

ja, namelijk voor …….………..…….

D achtergrondinformatie / contact
28
D1

Waar bevindt de werk- of repeteerruimte zich momenteel? (184)
152

D2

in Amersfoort

15

buiten Amersfoort

=> ga naar D3

17

op meerdere locaties => ga naar D4

In welke wijk is dat? (152)
16

Bergkwartier

29

Binnenstad, Zonnehof, Eemkwartier,

10

Hoogland, Hooglanderveen

4
13

Kattenbroek
Koppel / Gildekwartier / Kruiskamp

9

Leusderkwartier

6

Liendert/Rustenburg

3

Nieuwland

7

Randenbroek

7

Schothorst

1

Schuilenburg

7

Soesterkwartier

7

Vathorst

10
3
18
3

Vermeerkwartier
Zielhorst
Isselt
op meerdere plekken in de stad

Na deze vraag: ga naar D4.

D3

29

D4

In welke plaats is dat? (15)
0

Baarn

3

Leusden

1

Nijkerk, Hoevelaken

4

Soest

3

Ergens anders in de regio

4

buiten de regio, nl. in …………………….

Wat is de naam waaronder u of uw groep (koor/band etc.) bekend staat?

t/ contact
D5

D6

Mag de gemeente u benaderen voor een gesprek naar aanleiding van dit onderzoek of heeft u
zelf behoefte aan een gesprek met de gemeente over uw wensen of ideeën? (176)
33

Ja, ik zou graag in gesprek gaan met de gemeente over mijn wensen of ideeën

85

Ja, de gemeente mag met mij contact opnemen

58

Nee, ik heb geen behoefte aan een gesprek met de gemeente. => einde enquête

Mogen we uw e-mailadres hiervoor gebruiken? (120)
4

nee

117 ja
D7

Als u nog op- of aanmerkingen heeft over deze enquête of over dit onderwerp, dan kunt u dat
hieronder kwijt.

n/s de

