
 

 

Samenvatting monitor cultuurparticipatie 2016 
Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, maart 2017 

 

Belangrijkste uitkomsten van monitor cultuurparticipatie 2016 

 Het museumbezoek in ’s-Hertogenbosch is significant toegenomen. 

 Bijna twee derde van de respondenten bezocht het afgelopen jaar een festival of evenement in  

’s-Hertogenbosch.  

 Eén op de tien respondenten bezocht een project van stadskunstenaar Lucas de Man. 

 De helft van de respondenten ziet zichzelf als (enigszins) cultureel actief. 

 De respondenten zijn overwegend positief over het culturele leven in ’s-Hertogenbosch.  

 

De monitor 

Voor het bepalen en evalueren van het cultuurbeleid is het belangrijk inzicht te hebben in de mate waarin 

inwoners in de gemeente cultureel ‘meedoen’. De afdeling Onderzoek en Statistiek verricht daarom periodiek, 

in opdracht van de afdeling Cultuur, een meting onder de inwoners van ’s-Hertogenbosch. Dit gebeurt door 

het uitzetten van een vragenlijst onder de inwoners van de gemeente. De monitor verschijnt tweejaarlijks. De 

vragenlijst kan schriftelijk of via het internet worden ingevuld. Om de respons te verhogen worden mensen 

telefonisch benaderd en gevraagd om de vragenlijst in te vullen. In totaal zijn er 2.700 personen 

aangeschreven, waarvan 645 personen hebben gereageerd. Dit komt neer op een respons van 24%. 

 

De resultaten van de monitor worden onder andere gebruikt om de effecten van het cultuurbeleid te meten. 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek vindt u in deze notitie. Voor de ontwikkelingen over de tijd is 

een significantietoets uitgevoerd. Met deze toets kan met een betrouwbaarheid van 95% gezegd worden dat 

deze verschillen bestaan. De (significante) ontwikkelingen worden in de samenvatting besproken. Voor meer 

gedetailleerde uitkomsten is er een tabellenboek uitgebracht.  

  

Culturele instellingen  

Het museumbezoek door inwoners van de gemeente 

’s-Hertogenbosch is toegenomen. In 2014 bezocht 41% 

van de respondenten een museum in ’s-

Hertogenbosch. Dat nam toe tot 49% in 2016. Dit komt 

doordat meer respondenten het Noordbrabants 

Museum hebben bezocht. Het aandeel respondenten 

dat hier een bezoek aan bracht steeg tussen 2014 en 

2016 van 36% naar 45%. Dit komt onder andere door 

de Jheronimus Bosch expositie ‘Visioenen van een 

genie’. Het bezoek aan andere Bossche musea is niet 

noemenswaardig veranderd. 38% van de respondenten 

zegt geen museum te hebben bezocht. 

 

Van enkele andere instellingen/plekken in de gemeente geven minder respondenten aan dat zij deze hebben 

bezocht. Het aantal respondenten dat het Theater aan de Parade heeft bezocht nam tussen 2014 en 2016 af 

van 52% naar 43%. Het theater is het afgelopen jaar vier maanden deels dicht geweest vanwege het aantreffen 

van asbesthoudend materiaal. Hierdoor was onder andere de grote zaal gesloten. Ten opzichte van 2014 

werden ook de culturele cafés (bijv. P79, Hotel Central) minder bezocht. Het aantal respondenten dat daar 

een bezoek aan bracht nam tussen 2014 en 2016 af van 16% naar 10%. Ook bezochten minder respondenten 

beeldende kunstexposities (bijv. Nova Zembla, Artots, Grafisch Atelier, AKV|St. Joost, Kruithuis). Dit daalde in 

twee jaar tijd van 13% naar 8%. 

 

Festivals en evenementen 

De belangrijkste reden voor deelname aan festivals of evenementen die wordt gegeven is dat men het gezellig 

vindt of een leuke vrijetijdsbesteding. Bijna twee derde van de respondenten geeft aan de afgelopen 12 

maanden één of meerdere festivals of evenementen in ’s-Hertogenbosch (exclusief carnaval) bezocht te 

hebben. De participatie aan de genoemde evenementen neemt sinds 2012 gestaag af. Met name geven 

minder respondenten in 2016 aan het festival Jazz in Duketown te bezoeken. Slechte weersomstandigheden 

kunnen hier mogelijk aan ten grondslag liggen.  

Het aantal respondenten dat culturele evenementen in de wijk bezocht is de afgelopen twee jaar toegenomen 

van 2% naar 10%. Mogelijke verklaringen kunnen liggen in de toename in het aanbod in de wijk.  
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Film 

Van de verschillende culturele activiteiten is met name het filmbezoek populair onder inwoners van de 

gemeente. Drie kwart van de respondenten heeft het afgelopen jaar een bioscoop of filmhuis bezocht. Het 

filmbezoek is onder jongeren populairder dan bij ouderen. En hoe hoger opgeleid, hoe vaker men een film 

bezoekt.  

 

Stadskunstenaar Lucas de Man 

De gemeente ’s-Hertogenbosch had van 2013 tot en met 2016 voor het eerst een stadskunstenaar. Dat was 

Lucas de Man. De stadskunstenaar ontwikkelde onder andere twee grote stadsprojecten waarbij verbinding 

en ontmoeting centraal stonden; de kunstinstallaties OOG en WOLK. Daarnaast was Lucas de Man ook 

betrokken bij kleinere projecten en lezingen. 38% van de respondenten wist dat de gemeente een 

stadskunstenaar had; 11% heeft één van zijn projecten bezocht.  

 

Kunstbeoefening 

Meer dan de helft (55%) van de respondenten doet in zijn of haar vrije tijd aan kunstbeoefening. Het populairst 

zijn muziek maken, toneel/theater/musical/kleinkunst en beeldende kunst. Deze vormen van kunstbeoefening 

worden door een kwart van de respondenten uitgevoerd. Meer dan de helft van de respondenten die zelf kunst 

beoefenen, doet dit omdat ze geïnteresseerd zijn in cultuur. Nog eens een vijfde vindt het een leuke vorm van 

vrijetijdsbesteding, of doet het vanwege de gezelligheid. Jongeren en hoogopgeleiden doen vaker dan 

gemiddeld aan kunstbeoefening.  

De meeste respondenten vinden dat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch voldoende mogelijkheden zijn om 

culturele activiteiten uit te voeren in verenigingsverband. 

 

Lezen 

Het gemiddelde bibliotheekgebruik en leesgedrag is nagenoeg hetzelfde als twee jaar geleden. Als we 

inzoomen op leeftijd en opleidingsniveau zien we wel enkele verschillen. In vergelijking met twee jaar geleden 

geven meer jongeren aan in het afgelopen maand een boek te hebben gelezen. Daarentegen geven meer 

hoogopgeleiden aan dat de laatste keer dat zij een boek hebben gelezen 6 maanden of langer geleden is. Wel 

lezen hoogopgeleiden nog steeds meer dan gemiddeld regelmatig een boek. 

 

Radio en televisie 

De meeste mensen luisteren radio of kijken televisie (94%). Met name de landelijke zenders zijn populair 

(89%). Daarnaast luistert of kijkt bijna twee derde naar regionale zenders, zoals Omroep Brabant en 8FM. Wel 

is het luisteren en kijken naar lokale zenders afgenomen tussen 2014 en 2016 van 46% naar 27%. Ook krijgen 

minder respondenten via lokale media (radio of tv) mee waar en wanneer culturele activiteiten plaatsvinden. 

Deze dalingen komen (onder andere) door het verdwijnen van de zender Boschtion. 
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Informatie over culturele activiteiten 

Om te weten te komen waar de culturele activiteiten plaatsvinden wordt het meest gebruik gemaakt van de 

gratis huis-aan-huisbladen, vrienden/familie/kennissen/collega’s en dagbladen/kranten. Groeiend is de 

informatie die men inwint via sociale media (van 34% in 2014 naar 42% in 2016) en landelijke televisie (van 

20% in 2014 naar 25% in 2016).  

 

 
 

Imago cultureel leven in ’s-Hertogenbosch 

71% van de respondenten vindt dat er in de gemeente veel kunst- en cultuuractiviteiten plaatsvinden. 

Hoogopgeleiden zijn het hier vaker mee eens dan laagopgeleiden. Wel is het aantal laagopgeleiden dat het 

hiermee eens is in de afgelopen twee jaar toegenomen. Ook het aandeel ouderen dat dit aangeeft is de 

afgelopen twee jaar toegenomen. Verder wordt het culturele imago van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

ongeveer hetzelfde beoordeeld als twee jaar geleden (zie figuur 3).   

 

Actieve cultuurparticipatie  

49% van de respondenten vindt zichzelf enigszins, tamelijk, of zonder meer cultureel actief. 57% geeft aan dat 

zij (misschien) cultureel actiever willen zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Twee jaar geleden was dit nog 

50%. Op de wens (misschien) cultureel actiever te willen zijn is van invloed of men zichzelf nu al cultureel 

actief vindt. Van de respondenten die zichzelf enigszins, tamelijk, of zonder meer cultureel actief vindt zou ca. 

70% (misschien) cultureel actiever willen zijn. Dit is lager onder de respondenten die zich nauwelijks (55%) of 

in het geheel niet (25%) cultureel actief vinden. 

 

Aan de respondenten die (misschien) cultureel actiever 

willen zijn is gevraagd wat er voor zou zorgen dat zij 

cultureel actiever kunnen worden. Het vaakst is 

genoemd: ‘Een cultureel aanbod dat beter aansluit bij 

mijn interesses’. Ook werd door circa een kwart van de 

respondenten aangegeven: ‘een beter betaalbaar 

cultureel aanbod’, ‘(meer) mensen om me heen waarmee 

ik gezamenlijk culturele activiteiten kan ondernemen’ en 

‘een betere vindbaarheid van het culturele aanbod (bijv. 

op internet)’.  Hierbij worden geen noemenswaardige 

verschillen gevonden tussen mensen die nu wel 

(enigszins) of nauwelijks tot niet cultureel actief zijn. 
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* ziet u zichzelf als cultureel actief?


