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Een ruime meerderheid van de panelleden (61%) is tevreden over het aanbod aan kunst en cultuur
in Amersfoort. Zo’n 14% is niet (zo) tevreden. Over wat men mist of anders wil verschillen de
meningen sterk. Meestal is men het eens met de ambities die Amersfoort heeft, zoals het meer
toegankelijk maken van cultuur voor kinderen en mensen met lage inkomens.
Men kreeg een lijst van acht culturele voorzieningen voorgelegd. Vrijwel al deze voorzieningen – en
met name een openbare bibliotheek – vindt men belangrijk voor de stad. Maar dat wil niet zeggen
dat men ook altijd vindt dat deze voorzieningen via subsidie in stand gehouden moeten worden. Zo
vindt 83% van de panelleden een theater belangrijk voor de stad. Maar slechts 58% vindt dat deze
met subsidie in stand gehouden moet worden. En 63% vindt een poppodium voor de stad belangrijk,
terwijl 38% subsidie hiervoor nodig acht.
Aanleiding voor het onderzoek
De gemeente Amersfoort werkt aan het opstellen van een nieuwe Cultuurvisie. Om te bereiken dat
het geld aan cultuur goed wordt besteed is de mening van de Amersfoortse inwoners belangrijk.
Voor dit onderzoek zijn vragen ingebracht door zowel raadsfracties (van VVD en CDA) als door de
ambtelijke organisatie. Daarbij gaat het meer in brede zin om de vraag hoe Amersfoorters aankijken
tegen het cultuurbeleid, de subsidies die worden verleend en de opgaven die de gemeente zich
heeft gesteld ten aanzien van kunst en cultuur. Verder is er behoefte aan informatie over accenten
die moeten worden gelegd in het cultuurbeleid, zowel naar soort als naar doelgroep.
O&S is benaderd om dit onderzoek uit te voeren. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt
in de bespreking van de kaders van de Cultuurvisie in de Raad op 13 juni.
Opzet
Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van het AmersfoortPanel. In dit digitale
panel zitten momenteel zo’n 4.650 Amersfoorters van 16 jaar en ouder die hebben aangegeven
bereid te zijn om periodiek mee te doen aan online onderzoek. Begin mei hebben zij een e-mail
ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 2.738 panelleden de vragenlijst
ingevuld. Dit is een respons van 55%.
Het AmersfoortPanel vormt geen perfecte afspiegeling van alle Amersfoorters. Het telt bijvoorbeeld
relatief veel hoger opgeleiden en Amersfoorters van middelbare leeftijd. Ook zijn bepaalde wijken,
onder- of oververtegenwoordigd in het onderzoek. Dit is mogelijk van invloed op de deelname aan
en perceptie van culturele activiteiten.
Het onderzoek meet vooral de meningen over het cultuurbeleid en niet of veel minder de mate
waarin men zelf actief of passief met cultuur bezig is. Daarvoor wordt verwezen naar de
Vrijetijdsmonitor (2014) die in 2018 zal worden herhaald onder een representatieve steekproef van
alle Amersfoorters.
Veel informatie biedt het onderzoek in de vorm van antwoorden op open vragen. Enkele
antwoorden zijn ter illustratie opgenomen in dit rapport in de vorm van tekstballonnetjes. Voor een
overzicht van alle antwoorden verwijzen we naar een apart bijlagenrapport.
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Resultaten
38% is ‘cultureel actief’
Cultuur is een containerbegrip en over wat dit inhoudt kunnen de meningen sterk verschillen.
In dit onderzoek onderscheiden we mensen naar de mate waarin men ‘cultureel actief’ is, omdat dit
van invloed is op de mening over kunst en cultuur in de stad. Van de panelleden is ongeveer 38%
‘cultureel actief’ te noemen. In het onderzoek hebben we het dan over mensen die minstens een
keer per maand naar het theater, een concert, een museum of een evenement gaan, of die zelf
actief zijn bij een koor, band of creatieve cursus.
Doelstellingen in het cultuurbeleid
Voor het opstellen van de kaders voor een cultuurvisie worden opgaven geformuleerd. In verband
hiermee is een aantal stellingen voorgelegd aan het Panel.
Van de zeven stellingen zijn er zes waarover men het vaker ‘eens’ dan ‘oneens’ is (zie figuur 1).
Stellingen die men het meest ondersteunt zijn:
- ‘het cultuuraanbod moet meegroeien met het inwonertal van de stad’ (74% eens, 16% oneens).
- ‘subsidie voor cultuur moet toegankelijk zijn voor een breed en divers publiek, zoals
bijvoorbeeld lage inkomens’ (69% eens, 22% oneens).
- ‘er moet meer aandacht komen voor kunst en cultuur voor kinderen’ (64% eens, 18% oneens).
- ‘cultuur moet gericht zijn op activeren en verbinden van mensen’ (65% eens, 24% oneens).
Voor het vergroten van het cultuuraanbod voor jongeren en voor talentontwikkeling is ook een
meerderheid te vinden, al zijn de meningen voor deze doelen meer verdeeld.
Alleen met de stelling ‘het cultuuraanbod moet zich meer richten op het aantrekken van toeristen’
is een meerderheid het niet eens.
Overigens geldt dat naarmate men vaker ‘cultureel actief’ is, men het vaker eens is met de
genoemde stellingen.
Zo’n 750-respondenten lichten toe dat ze voor
iets anders op het gebied van cultuur graag
meer aandacht willen. Zoals meer beeldende
kunst in de stad, aandacht voor de historie
van de stad, (unplugged) popconcerten,
klassieke muziek (m.n. opera), ruimtes voor
amateurkunst en musea, etc.

“Er gaat veel geld naar grote en dure projecten als
KADE en het Eemhuis. Vergeet niet de bibliotheken
en buurthuizen verspreid door de stad.”

“Meer muziek en concerten voor
jongeren. Vroeger had je nog het bluesweekend tijdens de Keistadfeesten.”

“Het creatieve lesaanbod is veel te duur
geworden.”

Ook aan cultuursubsidies worden diverse
opmerkingen gewijd, waarbij de meningen
nogal uiteen kunnen lopen.

“Amersfoort heeft al genoeg te bieden op
het gebied van cultuur. Van mij mag de
subsidie wel minder. Als iets enkel door
subsidie in stand wordt gehouden is er
kennelijk geen behoefte aan. Steek het
geld liever in wat echt nodig is: de zorg,
het milieu.”

“Ik denk dat de economische meerwaarde van
cultuur vaak wordt onderschat. Alleen kijken
naar subsidie uitgaven is te kortzichtig en
doet geen recht aan de betekenis van cultuur
als sociaal bindmiddel en economisch
stimuleringsmiddel.”

2

Figuur 1

Bij het investeren in kunst en cultuur moet Amersfoort meer investeren in …
aandacht voor kinderen
verbreden van aanbod voor jongeren
ontwikkeling van (nieuwe) talenten

het aantrekken van toeristen
het activeren en verbinden van mensen in de wijk
het bereiken van een breed en divers publiek
cultuur moet meegroeien met het inwonertal
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helemaal mee eens
niet zo mee eens
weet niet/geen mening

40%

60%

80%

100%

mee eens
helemaal mee oneens

Opmerking: de omschrijvingen zijn hier beknopt weergegeven; voor de exacte formulering wordt verwezen
naar de bijlage.

Ruime meerderheid, 61%, is tevreden over het kunst- en cultuuraanbod
Op de vraag wat men in het algemeen vindt van het aanbod aan kunst en cultuur in Amersfoort zegt
61% tevreden te zijn en 14% niet (zo) tevreden (zie figuur 2). Een kwart zegt hiervan onvoldoende
op de hoogte te zijn.
De mensen die het meest cultureel actief zijn, hebben ook de meeste kritiek op het aanbod. Van
hen is 65% tevreden en 30% niet (zo) tevreden. Van de mensen die ‘vrijwel niet actief zijn op gebied
van cultuur’ zegt 35% tevreden en 5% niet (zo) tevreden te zijn. De resterende 60% heeft er geen
mening over.
“Amersfoort heeft geweldig veel te
bieden op cultureel gebied: de
historische binnenstad, tal van mooie
festivals. Het aanbod is gevarieerd en
bereikbaar voor velen.”

Figuur 2

“Het cultureel aanbod in de stad
is minder geworden. Dias Latinos
is verdwenen, het
Armandomuseum weg (…).”

Wat vindt u van het aanbod aan kunst en cultuur in Amersfoort?
ik ben er tevreden
over
25%

ik ben er niet (zo)
tevreden over
14%

61%

ik ben daar
onvoldoende van op
de hoogte
Voor een toelichting op de antwoorden, zie het bijlagenrapport.
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Ook in de Vrijetijdsmonitor van 2014 werd deze vraag gesteld. Daaruit bleek dat men iets vaker
tevreden was over het aanbod aan kunst en cultuur. Dat heeft er wellicht mee te maken dat de
Panelleden iets meer cultureel betrokken zijn en om die reden daarover ook kritischer zijn.
Duurder kaartje leidt vooral tot minder theaterbezoek
Onder enkele raadsfracties speelde het idee dat subsidie op cultuur wellicht effectiever kan worden
besteed: minder gericht op de instelling zelf (theater, museum etc.), maar directer gericht op
bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen voor wie een toegangskaartje snel te duur is.
Om dit concreet te maken kreeg het Panel de vraag voorgelegd wat men zou doen als het kaartje
voor een theatervoorstelling 20% duurder zou worden.
Ongeveer 41% antwoordt dat men dan minder vaak naar het theater zou gaan, terwijl 23% nog even
vaak zou gaan (zie figuur 3). De resterende 36% kan dit niet beoordelen, vaak omdat men daarvoor
te weinig naar het theater gaat.

Figuur 3

Wat zou u doen als het kaartje voor het theater 20% duurder zou worden?

ja, ik zou nog even vaak gaan

nee, ik zou minder vaak gaan

n.v.t, ik kom daar (vrijwel) nooit

weet ik niet/geen mening
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Bibliotheek belangrijkste culturele voorziening
Cultuur is een breed begrip. Wat daaronder precies moet worden verstaan is voor iedereen
verschillend. Voor acht culturele voorzieningen hebben we het Panel gevraagd hoe belangrijk die
voorziening is voor de stad. De meeste waarde hecht men aan een openbare bibliotheek (zie figuur
4). Maar liefst 88% vindt deze (heel) belangrijk voor de stad. Verder vinden de meeste Panelleden
een theater belangrijk voor de stad (83%). Een bioscoop, museum en evenementen volgen met elk
79%. Iets lager in de rangorde volgen ‘een creatief lesaanbod’ (70%), een filmhuis (68%) en een
poppodium (64%).
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Figuur 4

Hoe belangrijk vindt u de genoemde voorzieningen voor de stad?

openbare bibliotheek
theater

evenementen
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bioscoop
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filmhuis
poppodium
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belangrijk
onbelangrijk

Veel culturele voorzieningen zijn belangrijk voor de stad, maar deels kan dit zonder subsidie
Dat iets belangrijk gevonden wordt wil nog niet zeggen dat men ook vindt dat het met subsidie in
stand gehouden moet worden. Van de genoemde voorzieningen wordt momenteel alleen de
bioscoop niet met subsidie ondersteund. Het is daarom niet verwonderlijk dat slechts een kleine
minderheid (14%) vindt dat een bioscoop wel met subsidie in stand gehouden zou moeten worden
(zie figuur 5).
Anderzijds zijn er voorzieningen waarvan een grote meerderheid vindt dat hiervoor subsidie nodig
is. Dat geldt vooral voor de openbare bibliotheek (86%) en een museum (71%).
Bijna 80% vindt de aanwezigheid van evenementen in de stad belangrijk, maar slechts 55% acht
hiervoor subsidies nodig.
De aanwezigheid van een filmhuis in de stad vindt 68% belangrijk, maar 47% vindt dat hiervoor
financiële ondersteuning van de gemeente voor nodig is.
En 83% vindt een theater belangrijk, terwijl 58% vindt dat hiervoor subsidie nodig is.

Figuur 5

Welke voorziening moet door subsidie in stand gehouden worden?
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Keuze voor muziek- of dansles vooral bepaald door kwaliteit lessen en afstand
Amersfoorters die lessen in muziek of dans willen volgen, kunnen daarvoor terecht bij de
(gesubsidieerde) muziekschool in het Eemhuis of bij een commerciële instantie of particulier.
Wat zijn de motieven die bij deze keuze het meest bepalend zijn?
Bij ongeveer een op de vijf leden van het Panel is er minimaal een gezinslid aanwezig die muziekof danslessen volgt in Amersfoort of elders. Van hen volgt 32% die lessen bij Scholen in de Kunst
(Eemhuis), 29% bij een particulier docent en 39% bij een andere muziek- of dansschool.
Als reden waarom men hiervoor gekozen heeft geeft een op de drie aan ‘de kwaliteit van de lessen
is er beter’. Dit motief noemt men vaker als men les heeft bij Scholen in de Kunst (39%).
Drie op de tien respondenten geeft aan dat hun keuze (mede) is bepaald door de afstand.
Dit motief geeft men vooral op als men naar een andere muziek- of dansschool gaat.
Verder werd voor 15% keuze (onder meer) bepaald door de kosten en voor 12% door een betere
dienstverlening. Dit argument speelt vooral bij de particuliere docenten.
Maar liefst 42% noemt (daarnaast) nog een reden voor hun keuze.
Hierbij noemt men onder meer:
- er zijn geen andere aanbieders voor deze specifieke lessen
- via aanbeveling van derden of mond-op-mondreclame
- het sloot beter aan op de specifieke wensen
- vrienden gaan er ook heen.

Figuur 6

Redenen waarom men gekozen heeft voor muziek- of dansles naar instelling
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80%
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40%
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0%
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bij Scholen in bij een andere
de Kunst
muziek- of
(Eemhuis)
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Toelichting: de antwoorden tellen op tot meer dan 100%, want mensen mochten meerdere antwoorden geven.

Meer over kunst en cultuur in Amersfoort
Veel panelleden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun complimenten, ideeën of
ongenoegens te uiten over het cultuuraanbod en –beleid in Amersfoort, soms in lange epistels
verwoord. Teveel om hier op te nemen. Ter afsluiting nog enkele opmerkingen.
- “De communicatie over festiviteiten zou beter kunnen. Nu hoor je vaak pas achteraf wat er geweest
is.”
- “Amersfoort moet zuiniger zijn op haar kunstenaars (De War). Cultuur verbindt inwoners, maakt een
stad aantrekkelijker en trekt daarnaast ook toeristen aan die zorgen voor levendigheid. In dat kader
is het hard nodig dat Amersfoort naast haar fraaie centrum een echte publiekstrekker krijgt (zoals de
Fundatie in Zwolle).”
- “Meer erkenning voor cultuur. Het is geen linkse hobby. Het is voeding voor lijf en geest (…).”

6

Bijlage: Vragenlijst met scores

1

Er zijn mensen die vaak naar theater, concerten, musea en evenementen gaan of die zelf
actief zijn bij een koor, band of een creatieve cursus volgen. We noemen hen ‘cultureel
actief’. Beschouwt u zichzelf als cultureel actief?
11%
27%
41%
21%

2

A

B
C

D
E

F

G

ja, ik ben een of meer keren per week cultureel actief
ja, ik ben een of enkele keren per maand cultureel actief
ik ben een of enkele keren per jaar cultureel actief
nee, ik ben vrijwel niet actief op dat gebied

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om het culturele klimaat van de stad te
versterken. Dat kan op verschillende manieren.
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen?
helemaal weet
helemaal
mee
niet zo
mee
niet/geen
mee eens eens
mee eens oneens
mening
Er moet meer aandacht komen voor
kunst en cultuur voor kinderen
(bijvoorbeeld in het basisonderwijs).
20%
44%
15%
3%
18%
Het cultureel aanbod voor jongeren
moet groter en diverser zijn.
13%
40%
21%
3%
23%
Er moet meer ruimte en aandacht zijn
voor de ontwikkeling van (nieuwe)
14%
46%
19%
3%
18%
talenten.
Het cultuuraanbod moet meegroeien
met het aantal inwoners van de stad.
22%
52%
13%
3%
10%
Het cultuuraanbod moet zich meer
7%
richten op het aantrekken van toeristen.

28%

41%

11%

13%

Cultuur moet in de wijken zorgen voor
het activeren en verbinden van mensen.
Daarbij moet aansluiting worden gezocht 17%
bij bijvoorbeeld buurthuizen, onderwijs
of welzijnswerk.

48%

18%

6%

11%

Subsidie moet kunst en cultuur
toegankelijk maken voor een breed en
divers publiek (bijvoorbeeld ook voor
mensen met een laag inkomen).

41%

13%

9%

9%

28%
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2a Is er iets anders op het gebied van cultuur in Amersfoort waarvoor u meer aandacht
wilt?
Wilt u uw antwoord toelichten?

3

Wat vindt u in het algemeen van het aanbod van kunst en cultuur in Amersfoort?
61% ik ben er tevreden over
14% ik ben er niet (zo) tevreden over
25% ik ben daar onvoldoende van op de hoogte => ga door naar vraag 5
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Wilt u uw antwoord toelichten?

5

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat kunst en cultuur voor veel Amersfoorters
bereikbaar is. Daarom geeft zij een financiële bijdrage aan onder meer bibliotheken, theaters,
musea en diverse evenementen. Als die bijdrage minder wordt, zal dit ten koste gaan van het
aanbod of zullen bewoners zelf meer moeten betalen.
Als een toegangskaartje voor bijvoorbeeld een voorstelling in het theater 20% duurder zou
worden, zou u dan nog even vaak naar het theater gaan?
26% ja, ik zou nog even vaak gaan
41% nee, ik zou minder vaak gaan
23% niet van toepassing, ik kom daar toch al (vrijwel) nooit
10% weet ik niet/geen mening
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Binnen de gemeente Amersfoort zijn er verschillende organisaties die zorgen voor een
cultureel aanbod.
Wat vindt u belangrijk om in de stad te hebben?

A
B
C
D
E
F
G
H

openbare bibliotheek
bioscoop
filmhuis
theater
poppodium
creatief lesaanbod
museum
evenementen

heel
belangrijk
64%
35%
33%
43%
24%
30%
37%
40%
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belangrijk

niet zo
belangrijk

onbelangrijk

weet
niet/geen
mening

24%
44%
35%
40%
39%
40%
42%
39%

3%
11%
19%
8%
20%
15%
11%
10%

1%
2%
3%
1%
7%
4%
2%
2%

8%
8%
10%
8%
10%
11%
8%
9%
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A
B
C
D
E
F
G
H

Welk cultureel aanbod moet volgens u door subsidie van de gemeente in stand worden gehouden?
weet niet/
ja
nee
geen mening
openbare bibliotheek
86%
3%
11%
bioscoop
14%
69%
17%
filmhuis
47%
35%
18%
theater
58%
27%
15%
poppodium
38%
39%
23%
creatief lesaanbod
61%
20%
19%
museum
71%
16%
13%
evenementen
55%
27%
18%
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Volgt u of iemand in uw huishouden muziek- of dansles in of buiten Amersfoort?
21%
79%

ja
nee => naar vraag 11
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Waar volgt u of uw huisgenoot deze lessen?
(als er meerdere huisgenoten lessen volgen, kruis dan aan waar de jongste huisgenoot de
lessen meestal volgt)
29% bij een particulier docent
32% bij Scholen in de Kunst (Eemhuis)
39% bij een andere muziek- of dansschool
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Waarom heeft u of uw huisgenoot gekozen om hier lessen te volgen en niet bij een van de
andere aanbieders? U kunt meerdere antwoorden aanvinken.
15% het is er goedkoper
30% het is dichterbij
33% de kwaliteit van de lessen is er beter
12% de dienstverlening is er beter
42% iets anders, namelijk ……………………………
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Als u nog op- of aanmerkingen over deze enquête of over dit onderwerp, kunt u dat hieronder
kwijt.
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