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Wij Rotterdammers en cultuur 

analyse van cijfers en trends uit vijf jaar publieksonderzoek 
 

Rotterdam Festivals coördineert al een aantal jaren onderzoek naar het Rotterdamse 
cultuurpubliek. De resultaten daarvan zijn gebundeld in de publicatie Wij Rotterdammers en 
cultuur die vanmiddag werd gepresenteerd. 

 
Vanmiddag heeft Wethouder Antoinette Laan van sport en recreatie, kunst en cultuur het eerste 
exemplaar van de uitgave Wij Rotterdammers en cultuur in ontvangst genomen. Het is bedoeld als 
naslagwerk voor iedereen die professioneel bij de culturele sector betrokken is. Daarnaast kan het 
bijdragen aan een evenwichtige besluitvorming over de cultuurplanperiode 2013-2016. 
 
De hoofdpunten uit de analyse zijn: 
 

• Rotterdam is en blijft jonger en multicultureler dan de rest van Nederland, met in verhouding meer 
lage inkomens en een laag opleidingsniveau. Dit heeft consequenties voor het culturele aanbod, 
de spreiding van dit aanbod en de manier waarop publiek gezocht en aangesproken moet 
worden. 
 

• De festivals bereiken alle doelgroepen. De podia en musea bedienen vooral de groepen die 
cultuur als vanzelfsprekend ervaren, met uitzondering van Theater Zuidplein en de LCC’s die 
succesvol zijn in het bereiken van de doelgroepen die cultuur als optie zien in hun 
vrijetijdsbesteding en de doelgroepen die cultuur bij toeval ervaren. 
 

• Het culturele aanbod in Rotterdam wordt door de inwoners goed gewaardeerd. Het aanbod van 
kunst en cultuur in de stad wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7, meer dan een derde geeft 
een 8 of hoger als totaaloordeel en 3% geeft een 4 of lager. 

• Sociale en competentiedrempels kunnen een groot obstakel vormen voor nieuw publiek, terwijl 
voor bestaand publiek binnen een bepaalde cultuurvorm vooral praktische drempels een obstakel 
vormen. Het wegnemen van praktische drempels (zoals entreekosten en het ontbreken van 
informatie) en sociale belemmeringen (zoals de sfeer en entourage) biedt kansen om 
doelgroepen met interesse voor cultuur, bijvoorbeeld studenten, te bereiken. Wanneer het publiek 
wordt geprobeerd te bereiken dat weinig tot geen cultuur bezoekt is het belangrijk eerst sociale en 
competentiedrempels (zoals het ontbreken van benodigde voorkennis) weg te nemen. 

 
Naast feitelijke informatie zijn er ook negen portetten van de verschillende doelgroepen voor cultuur 
opgenomen in het boekje. Zij geven aan wat hun voorkeuren en drempels voor cultuurbezoek zijn. Vanuit 
een persoonlijk verhaal worden de verschillende doelgroepen in beeld gebracht. 
 
Zo geeft een studente aan dat ze soms heldere informatie mist op websites: “Ik denk dat podia en musea 
zich wel wat meer bewust kunnen zijn dat ze op een andere manier moeite moeten doen om ons te 
bereiken en aan te spreken. Hoe? Met filmpjes bijvoorbeeld.” 
 



Voor gezinnen met kinderen zij andere aspecten weer belangrijk: ”Ik weet graag waar ik aan toe ben, 
zowel praktisch als inhoudelijk, en ben niet zo van de verrassingen. Dus ik weet graag vooraf voor welke 
leeftijd de voorstelling geschikt is, of er een drankje bij het kaartje zit inbegrepen of dat ik zelf consumpties 
mee mag nemen, waar ik kan parkeren, dat soort zaken.” 
 
Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie 
van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en 
cultuur in Rotterdam. 

_____________________________________________________________________________ 
Noot aan de redactie: voor meer informatie neemt u contact op met Anne Helsen-Wijnen, 
persvoorlichter Rotterdam Festivals, 010-4332511, 06-13691075 anne@rotterdamfestivals.nl 
 
Wilt u een exemplaar van Wij Rotterdammers en cultuur ontvangen? Stuur dan een mail naar 
Cynthia Dekker, Senior projectleider Rotterdams Uitburo, cynthia@rotterdamfestivals.nl 
 
 

 
 


