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Eind jaren negentig heeft de culturele sector in 

Rotterdam het initiatief genomen om meer eigen 

verantwoordelijkheid te nemen voor het publieks-

bereik. Sindsdien heeft Rotterdam Festivals zich in 

samenwerking met de sector ingezet  voor de col-

lectieve (sectorale) aanpak van publieksontwikke-

ling in Rotterdam. Publieksonderzoek staat hierbij 

centraal. Publieksonderzoek is noodzakelijk om de 

ontwikkelingen in kaart te brengen en de informatie 

te verschaffen waarop op een gedegen manier be-

sluiten over de toekomst kunnen worden genomen. 

Tien jaar geleden begon Rotterdam Festivals met 

het verzamelen van onderzoeksresultaten en intro-

duceerde zij het analysemodel MOSAIC in de Ne-

derlandse cultuursector waarbij het publiek wordt 

gesegmenteerd op basis van culturele voorkeuren. 

Met deze en vele andere onderzoeken is sindsdien 

een schat aan informatie verzameld die goed bruik-

baar is voor de ontwikkeling van beleid. 

Publieksonderzoek is op dit moment zeer actueel. 

De noodzaak om te bezuinigen wordt veelvuldig 

gekoppeld aan ‘het belang en de wensen van het 

publiek’. Zo wil de Rotterdamse Gemeenteraad 

bijvoorbeeld de mening van de Rotterdamse 

burgers meewegen in de besluitvorming over het 

cultuurplan 2013-2016 en stelt staatssecretaris 

Zijlstra dat “het bezoekersaantal als belangrijkste 

criterium gaat gelden”. De vraag naar kennis over 

publiek is op dit moment dus groot, maar niet al-

leen om deze reden.

De bevolkingssamenstelling is de laatste decen-

nia gewijzigd en zal zich de komende jaren blijven 

wijzigen. Iedere bevolkingsgroep en iedere gene-

ratie vult de behoefte aan culturele verdieping en 

ontspanning op een andere manier in. Smaak-

voorkeuren veranderen, nieuwe disciplines komen 

op, kunstenaars en genres winnen of verliezen in 

de loop van de tijd aan belang en populariteit. De 

cultuursector zal daar op in moeten spelen wil 

zij een relevante functie kunnen blijven vervullen 

voor alle Rotterdammers.

Naast de cultuursector zelf is de stad ook, om an-

dere redenen, geïnteresseerd in de wensen van 

het publiek. In de groeiende diensteneconomie 

volgt het werken steeds meer het wonen. Crea-

tieven, jongeren en hoger opgeleiden zoeken een 

stad die bij hen past en die hen inspireert. Bedrij-

ven volgen hen. Onderzoekers Richard Florida en 

Gerard Marlet hebben de afgelopen jaren volop 

bewijsmateriaal geleverd voor de stelling dat de 

cultuursector een belangrijke rol speelt bij het cre-

eren van een aantrekkelijk leef- en verblijfsklimaat 

voor de groepen die voor een stad economisch zo 

interessant kunnen zijn. Het is dus belangrijk om 

via publieksonderzoek hun voorkeuren en wensen 

in kaart te brengen.

Op basis van het materiaal dat de afgelopen jaren 

verzameld is, leek het ons dan ook uiterst zinvol 

de kennis die wij inmiddels hebben opgebouwd 

over het (potentiële) publiek voor een breder pu-

bliek te ontsluiten. De publicatie biedt vooral veel 

feitelijke informatie. Daarnaast komt het Rotter-

damse cultuurpubliek zelf aan het woord. Negen 

personages vertellen over hun culturele voor- en 

afkeuren, over hun band met Rotterdam en hun 

tips voor de culturele wereld. 

Wij hopen dat deze publicatie kan bijdragen aan 

een evenwichtige besluitvorming over de cultuur-

planperiode 2013-2016, maar meer nog dat het 

de komende jaren een handig naslagwerk zal zijn 

voor iedereen die professioneel bij de culturele 

sector betrokken is of daarin is geïnteresseerd.  

Rotterdam Festivals,

Johan Moerman, Cynthia Dekker, Eelke Bosman

inleiding
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Rotterdam… is jong

Op 1 januari 2011 telde Rotterdam bijna 610.000 inwoners. Met de 

toevoeging van Rozenburg aan de gemeente Rotterdam in maart 

2010, is het inwonersaantal met 12.500 personen toegenomen. 

Vergeleken met de rest van Nederland is Rotterdam jong. In 2010 

woonden er ruim 104.000 jongeren in de leeftijd van 13-25 jaar in 

Rotterdam. Dit aandeel ligt al jaren tussen de 17 en 18 procent. Lan-

delijk is dit aandeel jongeren minder dan 16 procent. Hoewel Rotter-

dam iets meer inwoners heeft van boven de 80 jaar dan heel Neder-

land, is de grijze druk in Rotterdam lager dan landelijk. In 2011 zijn er 

voor elke 65-plusser in Rotterdam 4,5 personen tussen de 20 en 65 

jaar oud. Landelijk is dit 3,9 personen. 

De toekomstverwachtingen versterken dit beeld: in Rotterdam zien 

we een groei van jongeren en een afname van met name hoog- 

bejaarden. Dit gaat in tegen de landelijke trend, die een vergrijzing 

laat zien.

Rotterdam… is multicultureel

Terwijl in heel Nederland 2 op de 10 inwoners van allochtone af-

komst is, is dit in Rotterdam bijna 5 op de 10. Onder de Rotterdamse 

jongeren tussen de 13 en 25 jaar is zelfs bijna 6 op de 10 van alloch-

tone afkomst. De grootste groep allochtonen in Rotterdam heeft 

Surinaamse wortels, gevolgd door bewoners afkomstig uit Turkije.

De verwachting is dat Rotterdam multicultureel blijft en steeds 

multicultureler wordt. Alle groepen met een andere etnische achter-

grond nemen een paar procent toe wat ertoe leidt dat het aantal al-

lochtonen in Rotterdam in 2025 met 10% is toegenomen. Bijna 6 op 

de 10 Rotterdammers is dan van allochtone afkomst. Het gaat hier 

zowel om westerse allochtonen als niet-westerse allochtonen. Tot 

2025 zien we een snelle toename van immigratie binnen de EU en 

een vertraagde toename van personen van niet-westerse herkomst.  

h1 Wie zijn wij?

Iedere inwoner van 
Rotterdam is poten-
tieel publiek voor 
de culturele sector. 
Dit hoofdstuk 
beschrijft het poten-
tiële cultuurpubliek. 
Hoe is dit samen-
gesteld en welke 
doelgroepen kunnen 
we onderscheiden? 

Bevolkingsontwikkeling 2011-2025

Bron: COS, Staat van Rotterdam 2011, 
gebaseerd op GBA en CBS

Nederland

Rotterdam
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60%
YAMina benali yamina benali 

12 jaar
thuiswonende jongere
Cultuurdeelname  60/100

Ik ben Yamina Benali, 12 jaar. Na de 
zomer ga ik naar het vmbo op het 
Thorbecke College en dat vind ik heel 
eng, zo’n grote school! Ik woon in 
de wijk Bloemhof in Feijenoord en ik 
vind het heel erg dat ik nu mijn kleine 
vertrouwde basisschooltje moet 
verlaten! Gelukkig gaan er een paar 
vriendinnen met me mee, dus eenzaam 
zal ik niet worden. Ik hoorde wel dat we 
op school veel dansprojecten krijgen 
en dat komt goed uit, want dansen is 
mijn grootste hobby. Ik wil later het 
liefst danseres worden, of sportlerares. 
Mijn basisschool was trouwens een 
Wanitaschool, wat betekent dat we 
heel veel hebben samengewerkt met 
de SKVR en dat we altijd veel aan kunst 
deden. Ik dans graag op straat met de 
meiden op lekkere muziek, behalve als 
shows als SYTYCD of The Ultimate 
Dance Battle op TV zijn, dan kijken 
we of we nog leuke moves kunnen 
oppikken. We hebben laatst een dans 
gemaakt voor onze eindmusical in juni. 
Dat optreden ging echt super goed!



30%
Aydın Çelik Aydın Çelik

32 jaar
doorzetter
Cultuurdeelname 30/100

Mijn naam is Aydın Çelik, 32 jaar. Acht 
jaar geleden ben ik uit Turkije naar 
Nederland gekomen om te trouwen 
met mijn vrouw Tulay, die hier geboren 
is. We hebben nu drie kinderen en 
zijn heel gelukkig in ons huisje in 
Feijenoord. Ik werk als inpakker bij 
een plasticfabriek, maar er is niet 
altijd werk genoeg, dus soms zit ik een 
paar weken thuis. Dat is wel moeilijk, 
omdat we dan ook veel minder geld 
hebben. De rest van Rotterdam ken 
ik niet zo goed, omdat we voor alles 
wat we nodig hebben terecht kunnen 
in Feijenoord. Boodschappen doen 
we in de buurt en op de markt. Als 
het mooi weer is gaan we wel eens 
met familie naar het Zuiderpark, om 
te barbecueën. De moskee is dichtbij; 
ook dat is fijn, want het geloof is heel 
belangrijk voor ons. Het wijkgebouw 
organiseert wel eens een Turks feest, 
met Turkse muziek en Turks eten. Daar 
ga ik zeker naartoe. En op school doen 
de kinderen veel culturele dingen, 
zoals muziek en theater. Heel goed 
vind ik dat.
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Rotterdammers naar etniciteit 2010

Rotterdamse jongeren naar etniciteit 2010

Rotterdammers naar etniciteit 2025

Surinaams en Antilliaans
Turks
Marokkaans
Overig niet-Westers
Westers 
Autochtoon

Rotterdam is en blijft jong(er) 
en multicultureler ten 
opzichte van Nederland. 
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Rotterdam… heeft meer lage inkomens 

De verdeling van het huishoudinkomen van de Rotterdammers naar 

hoog, midden of laag inkomen is gedurende de jaren 1994-2007 sta-

biel gebleven. Vergeleken met Nederland en de andere grote steden 

kent Rotterdam een hoog percentage huishoudens met een laag in-

komen. Het percentage hoge inkomens is lager dan het gemiddelde.

Rotterdam… is lager opgeleid

In vergelijking met Nederland en de andere grote steden, zijn veel 

Rotterdammers laag opgeleid. Vooral het verschil met Amsterdam 

en Utrecht is aanzienlijk. 

Bron: COS, Staat van Rotterdam 2011, 
gebaseerd op Regionaal Inkomensonder-
zoek, CBS.

Gestandaardieerd 
huishoudinkomen, 2008 
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Rotterdam kent een beduidend hoger 
percentage inwoners met een laag 
inkomen en een laag opleidingsniveau 
in vergelijking met Nederland in haar 
totaliteit en de andere grote steden.

      totale
periode plaats laag middel hoog onbekend bevolking

2010 Nederland 31% 40% 28% 1% 100%

 Rotterdam 35% 34% 29% 1% 100%

 Amsterdam 22% 29% 48% 1% 100%

 Den Haag 33% 34% 32% 1% 100%

 Utrecht 18% 32% 49% 1% 100%

Verdeling bevolking (15-65 jaar) naar opleidingsniveau, in percentages.

Bron: CBS Statline



herman van der linden

50%

Ik ben Herman van der Linden, 69 
jaar, en woon met mijn vrouw Johanna 
(67) in Hoek van Holland. Rotterdam 
is echt onze stad. We wonen hier al 
ons hele leven en zijn heel tevreden 
hier. Ik heb altijd als boekhouder in de 
haven gewerkt, mijn vrouw nam het 
gezin voor haar rekening. We hebben 
twee kinderen, maar die zijn natuurlijk 
al lang het huis uit en hebben zelf 
al weer grote kinderen. We genieten 
nu vooral van onze rust, en van onze 
caravan in Zeeland, al meer dan 
dertig jaar op dezelfde plek. ‘s Avonds 
kijken we televisie. Mijn vrouw is lid 
van het kerkkoor; ik ga dan altijd met 
haar mee en zorg voor de koffie in de 
pauze en doe wat kleine klusjes in de 
kerk. Ik ben gek op boten – ik bouw 
zelf ook modelboten – dus als de 
Wereldhavendagen er zijn, staan wij 
zeker langs het water. Sowieso fietsen 
we graag langs de rivier, soms helemaal 
heen en weer naar Schiedam. 

herman van der linden
69 jaar
eenvoudige pensioengenieter
Cultuurdeelname 50/100



40%
sander gabor

Mijn naam is Sander Gabor en ik woon 
met mijn vrouw Sarah en onze twee 
kinderen (Liza en Katharina, 6 en 9 
jaar) in een mooie eengezinswoning 
in Hoogvliet. Ik werk als financieel 
adviseur bij een bank (zonder bonus, 
ha ha!) en mijn vrouw werkt drie 
dagen per week als lerares wiskunde. 
Ik doe aan hardlopen en zit op een 
fietsvereniging waar ik van april tot 
oktober zeker één avond per week mee 
rond Rotterdam koers. Op zaterdag 
en zondag is er altijd wel ergens een 
toertocht waar ik aan mee kan doen. 
Maar ik ga niet altijd, want de meiden 
zitten op hockey en tennis, en moeten 
in het weekend vaak een wedstrijd 
of toernooi spelen. Onze vakanties 
brengen we meestal door in Frankrijk 
of Italië. We zoeken dan meestal 
campings op waar volop activiteiten 
zijn en waar we ook goed kunnen 
fietsen of kanoën in de omgeving. Met 
vrienden en hun kinderen gaan we wel 
eens naar een kindervoorstelling in een 
LCC (Lokaal Cultuur Centrum) – zelf 
hou ik dat niet zo in de gaten – en dat 
is meestal wel leuk. Sarah en ik gaan 
wel eens naar het theater, maar eerlijk 
gezegd is dat al weer een tijdje geleden. 
We kijken meestal een film op de bank. 
Naar muziek luister ik wel altijd. Ik heb 
net Adele ontdekt, heel bijzonder...

sander gabor
34 jaar
sportief gezin
Cultuurdeelname 40/100
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Het Rotterdamse cultuurpubliek

Alle Rotterdammers (en Nederlanders) zijn in potentie cultuurpubliek. In 

het voorgaande hebben we kunnen zien dat er veel verschillen bestaan 

tussen de gemiddelde Nederlander en de Rotterdammer. Daarnaast zijn 

er verschillen tussen Rotterdammers onderling en tussen Rotterdam-

mers in verschillende deelgemeenten. De kenmerken waarop ze ver-

schillen – leeftijd, afkomst, opleiding, inkomen – zijn van invloed op hun 

gedrag, waaronder ook hun cultuurdeelname. 

Om meer te kunnen zeggen over hun cultuurgedrag, verdelen we het cul-

tuurpubliek in segmenten.1 In deze publicatie richten we ons vooral op 

het Rotterdamse cultuurpubliek. Alle Rotterdamse instellingen bereiken 

en zijn voor een groot deel afhankelijk van publiek uit Rotterdam (ook de 

meer (inter)nationaal gerichte organisaties zoals musea en festivals). 

Daarnaast heeft Rotterdam Festivals over de Rotterdamse doelgroepen 

de meeste onderzoeksgegevens verzameld. Toch kan de informatie ook 

in een breder verband van nut zijn, omdat de Rotterdamse doelgroepen 

gebaseerd zijn op landelijke gebruikte subdoelgroepen. 

Drie hoofdgroepen 
Verschillende segmentatiemodellen uit Engeland, België en Neder-

land hebben een duidelijke overeenkomst: zij verdelen het cultuur-

publiek in dezelfde drie hoofdgroepen:

1. Cultuur als vanzelfsprekend (heavy users) – de typische cultuur-

bezoeker: oudere generatie, hoger opgeleid, hoger welstandsni-

veau en/of autochtoon. 

2. Cultuur als optie (medium users) – incidentele bezoekers van 

kunst en cultuur. Cultuur is voor hen wel een serieuze optie als 

vrijetijdsbesteding, maar veel gaat aan hen voorbij of ze maken 

toch andere keuzes. 

3. Cultuur bij toeval (light users) – deze groep bezoekt cultuur bij 

toeval en staat ver af van het culturele aanbod. Ze weten niet wat 

er speelt en denken dat het niks voor hen is. Alleen bij toeval, zoals 

tijdens een gratis festival, komen ze in aanraking met cultuur.  

Rotterdam… verschilt per deelgemeente

Rotterdam telt veertien deelgemeenten. Tussen de deelgemeenten 

bestaan grote verschillen in grootte, leeftijd, inkomen en etniciteit. 

Zo heeft het stadscentrum relatief veel inwoners in de leeftijdsca-

tegorie tussen 20 en 34 jaar en relatief weinig kinderen en jongeren. 

Hillegersberg-Schiebroek heeft daarentegen juist veel jonge kinde-

ren en inwoners tussen de 35 en 55 jaar. Delfshaven valt op door het 

lage percentage ouderen en Hoek van Holland juist door het hoge 

aantal ouderen (55 t/m 80 jaar). Prins Alexander heeft relatief wei-

nig jongeren van 13 tot en met 25 jaar en in Delfshaven en Kralingen-

Crooswijk is het aandeel jongeren juist het hoogst. 

Ook het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen verschilt per 

deelgemeente. In Hillegersberg-Schiebroek wonen mensen met de 

hoogste inkomens, gevolgd door Hoek van Holland en Prins Alexan-

der. Er zijn vijf deelgemeenten onder het gemiddelde, waarvan  

Feijenoord, Delfshaven en Charlois gemiddeld de laagste inkomens 

per huishouden hebben. 

De veertien deelgemeenten in 
Rotterdam verschillen sterk. Niet alleen 
in grootte, ook in type inwoners: leeftijd, 
inkomen en etniciteit.

1. Segmentatie is een marktonderzoeks-

methode waarbij een bepaalde markt 

opgedeeld wordt in verschillende van 

elkaar onderscheidende groepen die zich 

op dezelfde manier gedragen of dezelfde 

behoeften hebben. Segmentatie wordt 

binnen de cultuursector om verschillende 

redenen gebruikt. Ten eerste levert het be-

ter inzicht in hoe en waarom mensen aan 

cultuurparticipatie doen, daarnaast biedt 

het zicht op welke groepen het meeste 

potentie bieden om te benaderen en om 

erachter te komen of vraag en aanbod op 

elkaar aansluiten.

1. Hoek van Holland 11%
2. Pernis 16%
3. Rozenburg 18%
4. Hillegersberg-Schiebroek 27%
5. Prins Alexander 30%

Deelgemeenten met hoogste percen-
tages allochtone inwoners (2010)

1. Delfshaven 72%
2. Feijenoord 66%
3. Charlois 57%
4. Stadscentrum 52%
5. Noord 51%

Deelgemeenten met laagste percen-
tages allochtone inwoners (2010)



10%
carla de visser

Mijn naam is Carla de Visser, ik ben 
54 jaar, sinds vijf jaar gescheiden en 
woon in Pernis. Ik werk drie dagen per 
week als leerkracht op Basisschool De 
Zonnebloem, al weer zo’n 30 jaar. Ik 
heb Rotterdam in al die jaren enorm 
zien veranderen, en makkelijker is het 
er voor ons in het onderwijs niet op 
geworden, maar we doen ons best 
en klagen niet! Mijn kinderen zijn al 
weer een tijdje het huis uit; gelukkig 
niet ver, want mijn oudste dochter 
woont ook in Pernis en mijn jongste 
in een flat in Hoogvliet. Vorig jaar ben 
ik grootmoeder geworden van een 
gezonde kleinzoon! Naast mijn werk 
ben ik actief in de bewonersvereniging, 
en ben ik regelmatig te vinden in het 
wijkgebouw, waar het vaak heel gezellig 
is. We doen ons best de buurt een 
beetje leefbaar te houden met elkaar 
en organiseren daarom regelmatig een 
buurtfeest of een bingoavond. Eigenlijk 
kom ik zelden in de stad; alleen soms 
om te winkelen met m’n dochters. 
En als de Wereldhavendagen en het 
Zomercarnaval er weer zijn, komen we 
misschien wel kijken.

carla de visser
54 jaar
modale medior
Cultuurdeelname 10/100



60%
jamila alaoui

Mijn naam is Jamila Alaoui, 21 jaar, 
en ik studeer rechten aan de Erasmus 
Universiteit. Ik ben geboren in Den 
Haag, maar woon nu met veel plezier 
op kamers in Crooswijk. Rotterdam is 
een dynamische stad waar een hoop te 
beleven valt, al mis ik wel de nabijheid 
van het strand. En er mogen best 
wat meer terrassen komen. Ik ben nu 
derdejaars en hoop volgend jaar af te 
kunnen studeren. Daarna wil ik denk ik 
de opleiding tot rechter gaan volgen, als 
ik daarvoor word toegelaten. Veel vrije 
tijd heb ik niet, want ik heb naast mijn 
studie een bijbaan bij de rechtswinkel. 
Door de studentenkortingen is het 
gelukkig wel aantrekkelijk om zo af en 
toe een voorstelling mee te pikken. Als 
ik zelf mag kiezen, ga ik het liefst naar 
de bioscoop. En ik ga steeds meer van 
klassieke muziek houden, dankzij mijn 
vriend Arnold die in het Rotterdams 
Studentenorkest speelt. Helaas was er 
vroeger nooit geld om op muziekles te 
gaan; ik had dolgraag viool willen leren 
spelen, of piano. 

jamila alaoui
21 jaar
studentikoos
Cultuurdeelname 60/100



80%
margot van oorschot

Ik ben Margot van Oorschot, 66 jaar, 
en wat je noemt een echt cultuurmens. 
Sinds een paar jaar geniet ik van mijn 
pensioen – ik heb jarenlang gewerkt 
als psychiater in Delta Psychiatrisch 
Centrum in Poortugaal – zodat ik nu 
alles kan zien waar ik vroeger geen tijd 
voor had. Sinds mijn scheiding 20 jaar 
geleden woon ik alleen, en dat wil ik 
ook graag zo houden. Ik heb een mooie 
flat in Prins Alexander, met uitzicht over 
de hele stad. Met een paar vriendinnen 
bezoek ik bijna iedere week wel een 
concert of theatervoorstelling. Het 
International Film Festival Rotterdam 
is ook vaste prik, en natuurlijk bezoeken 
we alle belangrijke tentoonstellingen, 
niet alleen in Rotterdam. Zelfs mijn 
vakantie staat meestal in het teken 
van cultuur: reizen naar Italië, of naar 
Documenta in Kassel. Daarnaast lees 
ik veel en doe ik nog vrijwilligerswerk: 
ik ben lid van Gilde Nederland en geef 
conversatietraining aan immigranten, 
die ik graag help hun weg te vinden in 
onze ingewikkelde maatschappij. Ook 
volg ik een fotografiecursus. Eerlijk 
gezegd heb ik het nu drukker dan toen 
ik nog werkte!

margot van oorschot
66 jaar
seniore cultuurliefhebber
Cultuurdeelname 80/100
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Het Rotterdamse model 
Rotterdam Festivals maakt al jaren gebruik van het doelgroepsegmen-

tatiesysteem MOSAIC. MOSAIC verdeelt Nederlandse consumenten op 

basis van hun gezamenlijke socio-demografische en socio-economi-

sche kenmerken, hun gedragsgegevens en hun buurtkenmerken in 44 

MOSAIC-typen. In 2007 is er met behulp van MOSAIC een Rotterdams 

doelgroepenmodel voor cultuur ontwikkeld. Hiervoor zijn de bezoekge-

gevens van verschillende Rotterdamse culturele instellingen gebruikt 

en de resultaten van de Vrijetijdsomnibus van het COS (Centrum voor 

Onderzoek en Statistiek) over de vrijetijdsbesteding en cultuurparticipa-

tie van Rotterdammers. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten is 

een doelgroepenmodel ontwikkeld, waarin 26 van de 44 MOSAIC-typen 

zijn verdeeld over acht doelgroepsegmenten voor het culturele aanbod 

in Rotterdam. Deze groepen onderscheiden zich van elkaar qua levens-

fase, socio-demografische gegevens en culturele oriëntatie. 

In de tabel op de volgende pagina zien we een indeling van de acht doel-

groepen naar culturele oriëntatie en levensfase. Aan de personages die 

we in deze publicatie aan het woord laten is nog een negende doelgroep 

toegevoegd: thuiswonende jongeren, een belangrijke en grote groep die 

echter niet in het doelgroepenmodel is terug te vinden. 

Het doelgroepenmodel is uiteraard een benadering van de werkelijkheid. 

Er zijn bijvoorbeeld zeker ook personen van 18 tot 25 jaar die cultuur als 

vanzelfsprekend zien. Over het algemeen genomen ziet de doelgroep 

Studentikozen cultuur echter als optie om de vrije tijd aan te besteden. 

Startende Stedelingen 
Welgestelden   
Seniore Cultuurliefhebbers
Studentikozen   
Sportieve gezinnen
Eenvoudige pensioengenieters 
Doorzetters  
Modale Medioren  
Overig

Er is verschil in cultuurpubliek tussen de stad 
Rotterdam en de regio Rotterdam. De stad 

kent meer publiek dat cultuur bij toeval ervaart, 
in de regio is relatief meer publiek te vinden 

waarvoor cultuur vanzelfsprekend is.

Cultuur als 
vanzelfsprekend

Culturele orientatie

Het Rotterdamse doelgroepenmodel

Doelgebied Groot Rotterdam

Levensfase

Cultuur als optie

18 25 35 60 jaar

Cultuur bij toeval

Studentikozen
Eenvoudige 
Pensioen
genieters

Startende 
stedelingen

Doorzetters Modale
Medioren

Seniore 
Cultuur
liefhebbers

Sportieve 
gezinnen

Welgestelden

Verdeling huishoudens 
gemeente Rotterdam (307.603)

Verdeling huishoudens 
regio Rotterdam (383.336)

Verdeling huishoudens Groot 
Rotterdam (gemeente en regio) 
(690.939)

40%

8%
18%

4%

4%
6%

14%

16%

9%

20%

8%

26%

9%

6%

13%

23%

5%

11%

14%

10%

8%

17%

2

1

2

33



80%
manuela kamps manuela kamps

27 jaar
startende stedeling
Cultuurdeelname 80/100

Mijn naam is Manuela Kamps, 27 jaar. 
Twee jaar geleden heb ik mijn opleiding 
HBO Communicatie afgerond aan 
de Hogeschool InHolland en nu werk 
ik als doelgroeponderzoeker op een 
reclamebureau. Het is een drukke 
baan, maar ik hou door de week 
voldoende tijd over voor ‘leuke dingen’. 
’s Avonds en in het weekend spreek ik 
vaak af met mijn vriendinnen en gaan 
we shoppen, naar de film of dansen bij 
Rotown. Ik woon alleen, maar niet voor 
de rest van mijn leven: ik zoek beslist 
nog een leuke man om een gezinnetje 
mee te stichten (weet jij misschien 
nog iemand? :)). Kinderen wil ik zeker. 
Maar nu nog niet. Ik wil dan denk ik 
ook verhuizen uit Delfshaven, naar 
Rotterdam-Noord, of naar een mooi 
nieuw huis in Barendrecht of Nieuw 
Terbregge. Eerst maar eens een mooie 
carrière zien te maken!



90%
karel sandbergen

Mijn naam is Karel Sandbergen, 46 
jaar. Ik woon met mijn vrouw Irma 
en twee kinderen Babette en Joris 
(12 en 15 jaar) in Hillegersberg. Ik 
werk als universitair hoofddocent 
aan de Erasmus Universiteit, mijn 
vrouw is hoofd fondsenwerving en 
sponsoring. Ik ben als student naar 
Rotterdam gekomen en ben nooit 
meer weggegaan uit de stad. Het 
bevalt ons goed hier: mooie huizen, en 
een goed aanbod aan kunst en cultuur. 
De ambiance is grootstedelijk en daar 
voel ik me in thuis. Ik zou nooit in ‘de 
grachtengordel’ kunnen wonen en 
zeker ook niet in een ‘witte’ buitenwijk. 
Het is natuurlijk waar dat Hillegersberg 
een beetje een enclave is, maar de 
multiculturele stad is dichtbij en dat 
maakt Rotterdam tot Rotterdam. 
Voor de kinderen is het ook een prima 
stad om in op te groeien. Het is goed 
dat ze zien dat de wereld groter is dan 
de eigen achtertuin. Nu de kinderen 
wat ouder zijn, gaan we regelmatig 
met vrienden naar een concert of 
naar het theater. Ook bezoeken we 
graag musea; overigens niet alleen 
in Rotterdam. En ik speel zelf piano: 
ik kan urenlang bezig zijn met Das 
wohltemperierte Klavier van Bach.

karel sandbergen
46 jaar
welgestelde
Cultuurdeelname 90/100
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Rotterdam is en blijft 
anders dan de rest 
van Nederland. Dit 
heeft consequenties 
voor het culturele 
aanbod, de spreiding 
van dit aanbod en 
de manier waarop 
publiek gezocht en 
aangesproken moet 
worden.

Doelgroepen gemeente Rotterdam 
De Rotterdamse doelgroepen worden vooral gebruikt als marke-

tinginstrument in de cultuursector. De gemeente Rotterdam heeft 

haar eigen doelgroepen geformuleerd waarop zij de komende jaren 

de aandacht wil richten. In onderstaand overzicht zien we hoe de 

Rotterdamse doelgroepen voor cultuur te vertalen zijn naar de doel-

groepen zoals die zijn geformuleerd door de gemeente Rotterdam.

Studenten

Doelgroepen 
gemeente Rotterdam

Rotterdamse doelgroepen

Jongeren 15-30

Hoger 
opgeleiden

Meer dan 2x 
modaal inkomen

Gezinnen

Ouderen

Studentikozen

Studentikozen

Welgestelden

Eenvoudige Pensioengenieters

Startende 
Stedelingen

Sportieve Gezinnen

Welgestelden

Welgestelden Doorzetters

Seniore Cultuur-
liefhebbers

Startende Stedelingen

Seniore Cultuurliefhebbers

Seniore Cultuurliefhebbers

Studentikozen
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Hoofdstuk 1 eindigde 
met een indeling van de 
Rotterdammers op basis 
van hun deelname aan 
cultuur. In de volgende 
hoofdstukken leren we 
deze doelgroepen beter 
kennen. Hoe besteden zij 
hun vrije tijd? 
Wie bezoekt wat, en wat 
juist niet? En wijkt dit 
af van de gemiddelde 
Nederlander of inwoners 
van andere steden? 

h2 Wat doen wij?

Over hoeveel vrije tijd beschikt men?

Het COS (Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam) de-

finieert vrije tijd als ‘de tijd die over is naast de tijd die men besteedt 

aan werk, studie, zorg en noodzakelijke zaken als eten, slapen en 

persoonlijke verzorging’. De gemiddelde Rotterdammer heeft 21 uur 

vrije tijd per week. 

De afgelopen tien jaar is de besteedbare vrije tijd stabiel gebleven, 

zowel landelijk als in Rotterdam. Mensen ervaren dit echter anders: 

bijna de helft van de Rotterdammers vindt dat de hoeveelheid vrije 

tijd de laatste vijf jaar minder is geworden. Onder jongeren ervaart 

zelfs driekwart dat de vrije tijd de afgelopen vijf jaar is afgenomen. 

Dit effect is wellicht te verklaren doordat het vrijetijdsaanbod is toe-

genomen en men ‘steeds meer wil’ en alles uit het leven wil halen. 

Niet in alle levensfases hebben we evenveel vrije tijd. Mensen met 

een combinatie van verplichte taken (zoals werk en zorg) hebben 

relatief weinig vrije tijd (18 uur per week), vooral als men ook nog 

thuiswonende kinderen heeft. De besteedbare vrije tijd begint toe te 

nemen vanaf het 50e levensjaar en is het hoogst boven de 65. Deze 

mensen beschikken over 31 uur vrije tijd per week.

Deze constatering komt overeen met de besteedbare vrije tijd van 

de acht Rotterdamse doelgroepen: de Eenvoudige Pensioengenie-

ters beschikken over de meeste vrije tijd, de Sportieve Gezinnen over 

de minste.  

De hoeveelheid vrije tijd is de laatste tien 
jaar stabiel gebleven, terwijl mensen het 

gevoel hebben over minder vrije tijd 
te beschikken. Levensfase is de meest 

bepalende factor bij de hoeveelheid 
vrije tijd. Hoe ouder we worden, hoe meer 

vrije tijd we hebben. 

En dus?
… is de groep vanaf 50 jaar voor cul-

turele organisaties een belangrijke 
doelgroep: zij beschikken over tijd en 

zijn ook zeker aanwezig in Rotterdam, 
ook al is Rotterdam vergeleken met 

de rest van Nederland een jonge stad. 
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50%
herman van der linden

Wij genieten van ons pensioen en heb-
ben de tijd aan onszelf. We kijken graag 
naar TV Rijnmond om te zien wat er in 
onze stad allemaal aan de hand is, en 
luisteren naar de lokale radiozenders. 
Of naar klassieke muziek, heerlijk vin-
den we dat. Verder rommelen we wat 
in de tuin en in het huis en puzzelen en 
kaarten we graag. Dat laatste doen we 
met de buren. Er is veel onderling con-
tact hier en dat vinden we prettig; er 
komt altijd wel iemand langs voor een 
praatje of we wippen zelf even bij een 
van de buren binnen. In ons Lokale Cul-
tuur Centrum De Hoekstee komen we 
ook graag, om te kaarten of voor een 
praatje. Soms komt er een musicalclub 
op bezoek die voor vrij weinig geld een 
voorstelling komt geven. Het is altijd 
leuk om te zien hoe ze hun best hebben 
gedaan! Mijn vrouw doet ook haar best 
in het kerkkoor waar ze regelmatig mee 
optreedt. Soms kost het me moeite het 
droog te houden, zo mooi vind ik het 
dan... Een keer per jaar ga ik met mijn 
vriend Piet naar de stad om het Zo-
mercarnaval te bekijken. Daar worden 
we heel vrolijk van. Mijn vrouw houdt 
er niet zo van. Veel te bloot, zegt ze. 
Samen gaan we wel altijd naar de We-
reldhavendagen. Ik word daar meestal 
een beetje weemoedig, omdat ik zelf 
zo lang in de haven heb gewerkt. Dan 
mis ik ineens mijn werk...

herman van der linden
69 jaar
eenvoudige pensioengenieter
Cultuurdeelname 50/100



80%
margot van oorschot

Sinds ik gepensioneerd ben, heb ik 
zeeën van tijd, maar heb ik het zeker 
niet rustig! Een groot deel van mijn tijd 
besteed ik aan cultuur. En ik kijk graag 
naar TV Rijnmond, of luister naar de 
radio. Zolang het nog kan – en zolang 
ik het kan betalen... – probeer ik zoveel 
mogelijk van het leven te genieten. Ik 
hou ervan foto’s te maken in de stad 
met de technieken die ik leer op cursus 
en ik lunch graag in de stad met vrien-
den, of met mijn dochters. Ik ga dan 
vaak op de fiets. Een aardig eind, maar 
het helpt me fit te blijven. 
Ik bezoek alle voorstellingen in het O.T. 
Theater en bezoek ook wel de grote 
toneelgezelschappen – prachtig, die 
klassiekers, vaak in een modern jasje, 
als er maar niet teveel bloot in zit! Ook 
ga ik soms naar de Doelen voor het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
De Operadagen Rotterdam bieden 
vaak mooie verrassingen – en natuur-
lijk ook wel eens een teleurstelling, 
maar dat hoort erbij. De Dag van de 
Romantische Muziek is mijn favoriete 
festival – net Prinsjesdag met al die 
hoedjes. En met mijn dochters en hun 
gezinnen bezoek ik altijd de Wereldha-
vendagen. Genoeg te doen dus!

margot van oorschot
66 jaar
seniore cultuurliefhebber
Cultuurdeelname 80/100
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Wat doet men in zijn vrije tijd?

Niet alleen de beschikbare vrije tijd is van invloed op cultuurparti-

cipatie; deze tijd wordt gedeeld met andere vrijetijdsbestedingen 

als mediagebruik, bezoeken van dagattracties, winkelen, horeca-

bezoek, sporten, vrijwilligerswerk en sociale contacten. Met name 

het gebruik van media en het onderhouden van sociale contacten 

neemt veel vrije tijd in beslag. 

Aan Rotterdammers is gevraagd wat de belangrijkste vrijetijdsacti-

viteiten zijn die zij doorgaans in Rotterdam ondernemen. De activi-

teiten die het meest worden genoemd zijn ‘winkelen voor het ple-

zier’ en ‘uit eten gaan/lunchen’. Cultuurbezoek komt in het overzicht 

redelijk vaak voor. Overigens worden met vrijetijdsactiviteiten pas-

sieve, recreatieve activiteiten bedoeld; zelf cultureel actief zijn en 

sportbeoefening waren niet in de vraagstelling opgenomen.

Winkelen voor het plezier

Uit eten gaan / lunchen  

Bioscoopbezoek

Wandelen / stad bekijken  

Terrasje pakken

Theater- / concertbezoek 

Bezoek evenementen / festivals 

Uitgaan / nachtleven

Museumbezoek

Sportwedstrijd / -evenement

Bezoek attracties

Anders  
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Vrijetijdsactiviteiten die Rotterdammers doorgaans ondernemen 
in Rotterdam (%) 2009

Cultuur staat met vier activiteiten 
in het vrijetijdsprogramma 
van de Rotterdammers.

Bron: COS, Recreatief stadsbezoek door 
Rotterdammers, 2003-2009.
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Hoe verschilt het Rotterdams cultuurbezoek
van de rest van Nederland en Europa?

De cultuurdeelname in Nederland ligt royaal boven het Europees 

gemiddelde. Over het algemeen geldt: hoe noordelijker het land, 

hoe vaker men een theater, concertzaal of museum bezoekt. Ook 

ten opzichte van de ons omringende noordelijk gelegen landen zoals 

België, Duitsland, Frankrijk en Engeland heeft Nederland een aan-

zienlijk hogere cultuurdeelname.

 

Rotterdam in vergelijking met Nederland
De cultuurdeelname in Rotterdam wijkt niet significant af van de 

landelijke cijfers. Opvallend is dat Rotterdammers vaker naar bal-

let en cabaret gaan en beduidend minder vaak naar popconcerten.

Rotterdam in vergelijking met andere steden
Het COS vergelijkt Rotterdam in de Vrijetijdsomnibus met de drie an-

dere grote steden. Een redelijke vergelijking met de steden Utrecht 

en Amsterdam is mogelijk voor bezoekers van films, musea, pop-

concerten, dansavonden/houseparty’s, toneeluitvoeringen, klas-

sieke muziekconcerten, cabaret, musical, ballet en opera. 

Utrecht laat in al deze genres een veel hogere cultuurdeelname zien 

dan Rotterdam, Amsterdam in de meeste genres een veel hogere. Bij 

de genres film, toneel, cabaret en musical is het verschil relatief minder 

groot; naar musicals gaan Rotterdammers zelfs iets vaker. Dat de cul-

tuurdeelname in Amsterdam en Utrecht veel groter is dan in Rotterdam, 

hangt samen met de samenstelling van de bevolking. In Amsterdam en 

Utrecht wonen meer hoger opgeleiden en liggen de gemiddelde inko-

mens hoger. Vooral het opleidingsniveau is een bepalende factor voor 

cultuurdeelname. Den Haag is wat betreft het gemiddelde opleidingsni-

veau te vergelijken met Rotterdam. Door verschillende onderzoeksme-

thoden is een vergelijking van cultuurdeelname tussen de twee steden 

alleen mogelijk voor het bezoek aan festivals. Dit ligt in Rotterdam in alle 

onderzochte jaren hoger dan in Den Haag.

  Nederland 2007  Rotterdam 2009

Kunstzinnig actief  49 48

bioscoop/filmhuis  56 58

museum  41 40

monument  45 44

archief  4 3

galerie  21 21

toneel  27 25

ballet  5 9

cabaret  15 22

klassiek concert  14 14

popconcert  34 22

Gegevens cultuurparticipatie landelijk en in Rotterdam, in procenten

Festivalbezoek (in eigen stad) 
door Hagenaars en Rotterdammers, 
in procenten

Nederlands cultuurbezoek in 
vergelijking met Europa.

bezoek aan theater

bezoek aan concert

bezoek aan museum of galerie
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Bron: COS, Cultuurparticipatie van Rot-
terdammers, 2009.

Bron: COS, Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009



30%
Aydın Çelik Aydın Çelik

32 jaar
doorzetter
Cultuurdeelname 30/100

Als ik vrij ben van mijn werk doe ik wat 
klusjes in huis of aan de auto, of zit ik 
achter de computer. Met m’n oudste 
zoon – net 7 geworden – doe ik veel 
Turkse on line games. Daar leert hij ook 
goed Turks van, wat ik toch wel be-
langrijk vind, naast dat hij goed Neder-
lands leert op school. We brengen ook 
veel tijd met de familie door; in onze 
cultuur is familie veel belangrijker dan 
in Nederland. We bezoeken eigenlijk 
nooit een theater of bioscoop – heel 
soms naar Pathé De Kuip met mijn 
vrouw; zij houdt wel van romantische 
films. We hebben daar ook helemaal 
geen geld voor.
Muziek interesseert me wel, het liefst 
Turkse muziek, maar als de fanfare een 
paar keer per jaar door de wijk trekt 
vind ik dat ook erg mooi. Van collega’s 
hoor ik wel eens dat ze naar een Turkse 
voorstelling in Theater Zuidplein gaan, 
of naar een popconcert. Zelf doe ik dat 
nooit. Al kwam ik met de broers van 
mijn vrouw een keer terecht op het Me-
tropolis Festival. We wisten helemaal 
niet dat dat bestond, maar we wilden 
wandelen in het park en hebben toen 
gratis een paar concerten beluisterd. 
Mooi wel. Misschien iets om met m’n 
zoon naartoe te gaan over een paar 
jaar... O ja, het Dunya Festival ben ik 
ook een keer geweest. Dat wilde mijn 
vrouw graag. Het was jammer dat het 
zulk slecht weer was, maar ik heb er 
een paar mooie dingen gezien en ge-
hoord. En lekker gegeten!



10%
carla de visser

Aan cultuur doe ik eigenlijk nauwelijks. 
Naast mijn werk in het basisonderwijs 
besteed ik mijn meeste tijd met mijn 
kinderen en eerste kleinkind, of ben ik 
actief in de wijk. Ik kijk veel televisie, 
en als die uitstaat, staat de radio aan, 
meestal op Radio Rijnmond, voor de 
Rotterdamse nieuwtjes. Ik ben zelf wel 
eens op TV Rijnmond geweest toen 
we actie aan het voeren waren voor 
een 30-kilometerzone in onze straat! 
Ik heb de videoband nog wel ergens... 
Met collega’s gaan we wel eens naar 
de film, meestal in Pathé de Kuip. 
Frans Bauer in het nieuwe Luxor The-
ater, daar ga ik zeker naartoe! Van de 
zomerfestivals pik ik soms wel het Zo-
mercarnaval mee – veel moeders van 
school werken mee aan de kostuums 
– en ook de Wereldhavendagen. Wat ik 
ook erg leuk vind, zijn muziekoptredens 
in ons eigen wijkgebouw. Oude Rot-
terdamse artiesten, maar ook muziek 
uit andere culturen kan ik soms wel 
waarderen. Alsof je op vakantie bent 
in Pernis!

carla de visser
54 jaar
modale medior
Cultuurdeelname 10/100
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 2005 2007 2009 2009 2009
% Rotterdammers dat … bezoekt     13-17 jr  18-25 jr

% Rotterdammers dat … bezoekt 

totaal voorstellingen incl. film  75  78  80 89 91

totaal voorstellingen excl. Film 60  63  72 76 77

film in bioscoop of filmhuis  57  61  58 80 84

musical 21  23  23 30 25

toneelvoorstelling  17  20  25 40 26

cabaret of kleinkunst  17  19  22 21 28

concert klassieke muziek  12  13  14 7 16

dance-/houseparty  10  13  11 23 25

musea  38  40  40 51 31

festivals  65  69  67 75 71

concert pop/rock -- -- 22 16 27

Cultuurbezoek in Rotterdam

Cultuurbezoeken in Rotterdam

Uit onderstaande tabel blijkt dat in Rotterdam veelal sprake is van een 

lichte stijging in cultuurdeelname tussen 2005 en 2009. Landelijk is er 

eveneens sprake van een stijging over de jaren in cultuurdeelname. Met 

name het bezoek aan voorstellingen als cabaret en toneel is in Rot-

terdam gestegen. Daarnaast zien we dat jongeren in veel genres vaker 

een bezoek brengen aan cultuur dan de gemiddelde Rotterdammer. De 

jonge jongeren bezoeken vaker musical, toneel en musea, terwijl oudere 

jongeren vaker cabaret en concerten pop/rock bezoeken. 

De cultuurdeelname in Nederland is in vergelijking met de rest 
van Europa hoog. Rotterdam wijkt hier niet significant van af. 
In vergelijking met Amsterdam en Utrecht heeft Rotterdam de 
minst hoge cultuurdeelname, wat te verklaren is door het lagere 
opleidingsniveau van Rotterdammers. De cultuurdeelname 
vertoont de laatste jaren wel een stijging. Vooral onder jongeren 
is de cultuurdeelname hoog.

En dus?
… is de samenstelling van de bevolking (leeftijd, opleidingsniveau en culturele 
achtergrond zijn bepalende variabelen voor cultuurdeelname zal later blijken) 

van grote invloed op cultuurdeelname in een stad. Een grondige kennis hier-
over is dus essentieel. Rotterdam is en blijft bijvoorbeeld jonger dan andere 
steden; dit biedt kansen voor verdere groei omdat de cultuurdeelname van 

jongeren hoog is. 
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60%
jamila alaoui

Het grootste deel van mijn tijd gaat in 
mijn studie zitten – of zou dat moeten 
zitten; ik spijbel ook wel eens van de 
wetboeken. Ik vind het heerlijk om een 
eind te gaan fietsen in mijn eentje, of af 
te spreken op een terras met vriendin-
nen. ‘s Zomers ben ik in de weekeinden 
buiten de tentamenperiodes vaak aan 
het strand in Scheveningen te vinden – 
als ex-Hagenees ga ik daar toch liever 
naartoe dan naar Hoek van Holland. 
Veel geld om culturele dingen te doen 
heb ik niet – ik zou eigenlijk meer wil-
len gaan, bijvoorbeeld naar concerten 
of cabaret. Maar het is best duur. Wat 
mijn vriendinnen een beetje gek vin-
den, is dat ik graag naar Museum Boij-
mans Van Beuningen ga. Ik hou ervan 
om door de zalen te lopen en te genie-
ten van de vaste collectie en de nieuwe 
tentoonstellingen en op woensdag 
is de entree gratis! De Museumnacht 
is ieder jaar vaste prik en natuurlijk 
bezoeken we ook de Pleinbioscoop: 
prachtige films op groot scherm in de 
open lucht.

jamila alaoui
21 jaar
studentikoos
Cultuurdeelname 60/100
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Podia
Vooral de doelgroepen die cul-

tuur als vanzelfsprekend ervaren 

(Startende Stedelingen, Welge-

stelden en Seniore Cultuurlief-

hebbers) vinden hun weg naar 

de podia. Zij vormen bij bijna 

alle podia het grootste deel van 

het publiek, behalve bij Theater 

Zuidplein, waar ook veel Door-

zetters zijn te vinden. Opvallend 

is dat er relatief weinig overlap 

bestaat tussen het publiek van 

de Rotterdamse podia. In het 

seizoen 2009-2010 bezochten 

23,2% van de theaterbezoekers 

meerdere podia. Ruim drie kwart 

van de bezoekers is dus verbon-

den aan één podium. 

Van de overige doelgroepen be-

zoeken de Studentikozen het 

meest de podia. Zij zijn zelfs 

oververtegenwoordigd bij de 

Rotterdamse Schouwburg en 

het Ro Theater. De Doorzet-

ters zijn voornamelijk in Theater 

Zuidplein en de LCC’s (Lokaal 

Cultureel Centrum) te vinden. 

Sportieve Gezinnen, Eenvoudige 

Pensioengenieters en Modale 

Medioren bezoeken de podia 

slechts marginaal. 

Musea
Door een gebrek aan gegevens 

(de musea registreren bijna 

geen bezoekersgegevens) is er 

over het publiek van de musea 

bij Rotterdam Festivals minder 

bekend dan over andere cultuur-

vormen. Uit de Vrijetijdsomnibus 

zijn echter wel gegevens te halen 

over de Rotterdamse doelgroe-

pen. Net als bij de podia zijn mu-

seum- en galeriebezoekers voor-

al te vinden onder de groepen 

die cultuur als vanzelfsprekend 

ervaren (Startende Stedelingen, 

Welgestelden en Seniore Cul-

tuurliefhebbers) aangevuld met 

de Studentikozen.

Festivals
Festivals bedienen publiek uit 

alle doelgroepen. De grootste 

groepen die met festivals wor-

den bediend zijn de Startende 

Stedelingen, Seniore Cultuurlief-

hebbers en de Doorzetters. Maar 

er zijn ook festivals die zich spe-

cifiek richten op een of meer van 

de andere doelgroepen. 

Opvallend is dat de Doorzetters, 

verreweg de grootste groep in 

Rotterdam, op veel festivals ruim 

vertegenwoordigd zijn. Waar zij 

aan het overige cultuuraanbod 

nauwelijks participeren, voldoen 

veel festivals dus wel aan hun 

behoefte. Verder vallen de We-

reldhavendagen op. Als een van 

de weinige festivals trekken de 

Wereldhavendagen een doorsnee 

van de Rotterdamse bevolking.

Waar gaan de Rotterdamse doelgroepen zoal naartoe?

In Rotterdam is de cultuurdeelname gemiddeld lager dan in de rest van Nederland, zo stelden we vast. Dit 

zien we terug bij de acht Rotterdamse doelgroepen: de Doorzetters, die zowel percentueel als absoluut 

de grootste groep vormen in Rotterdam, behoren tot de categorie die het minst deelnemen aan cultuur; 

zij zijn over het algemeen lager opgeleid en allochtoon. In de tabel hiernaast is te zien hoe de verschillende 

doelgroepen zijn verdeeld over de podia, musea en festivals.

En dus?
… valt er met name voor de podia en 

de musea nog wat aan (spreiding 
van) het aanbod te doen als zij alle 

doelgroepen willen bedienen.  



FestivalsPodia Musea

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.

Startende 
Stedelingen

Welgestelden

Seniore 
Cultuurliefhebbers

Sportieve Gezinnen

Eenvoudige 
Pensioengenieters

Doorzetters

Modale Medioren

Studentikozen

Bezoeken veel verschil-
lende podia (Rotterdamse 
Schouwburg, de Doelen, 
Luxor Theaters, Ro Thea-
ter, enzovoort)

Bezoeken veel verschil-
lende podia (Rotterdamse 
Schouwburg, de Doelen, 
Luxor Theaters, Ro Thea-
ter, LCC enzovoort)

Bezoeken weinig podia, al-
leen soms oude en nieuwe 
Luxor Theaters

Bezoeken weinig podia, 
alleen soms de Doelen en 
een LCC 

Alleen Theater Zuidplein 
en LCC’s

LCC’s

Zijn oververtegenwoor-
digd bij de Rotterdamse 
Schouwburg en het Ro 
Theater

Bezoeken musea en 
galeries 

Bezoeken musea en 
galeries 

Bezoeken weinig musea 

Bezoeken weinig musea 

Bezoeken weinig musea 

Bezoeken weinig musea 

Bezoeken musea en 
galeries 

Bezoeken veel 
verschillende festivals: de 
Parade, Wereld van Witte 
de With, International 
Film Festival Rotterdam, 
Rotterdam Philharmonic 
Gergiev Festival

Bezoeken diverse festivals; 
Dag van de Romantische 
Muziek, Cameretten, 
Internationale keuze 
van de Schouwburg,  
Rotterdam Philharmonic 
Gergiev Festival

Bezoeken enkele 
festivals; Metropolis 
Festival, Cameretten, 
Wereldhavendagen

Bezoeken weinig festivals; 
Wereldhavendagen en 
Zomercarnaval nog het 
meest

Bezoeken enkele festivals: 
Dunya Festival, Nelson 
Mandela Festival, 
Zomercarnaval, Metropolis 
Festival

Bezoeken weinig festivals; 
Wereldhavendagen en 
Zomercarnaval nog het 
meest

Bezoeken diverse 
festivals: Metropolis 
Festival, Camping 
Rotterdam, International 
Film Festival Rotterdam, 
Cameretten

Bezoeken veel verschil-
lende podia (Rotterdamse 
Schouwburg, de Doelen, 
Luxor Theaters, Ro Thea-
ter, enzovoort)  

Bezoeken musea en 
galeries 

Bezoeken veel 
verschillende festivals: 
Internationaal Filmfestival 
Rotterdam, Cameretten, 
Wereld van Witte de 
With, Music Republic en 
Museumnacht
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80%
manuela kamps

Ik heb een drukke fulltime baan maar 
ik ben niet het type dat na het werk uit-
geblust op de bank neerploft. Meestal 
spreek ik af met vriendinnen, of eet ik bij 
mijn moeder of zus. We kijken dan sa-
men naar de televisie, een lekkere film 
of spannende serie. Met m’n vriendin-
nen ga ik vaak een hapje eten, ook wel 
eens in de lunchpauze op een terras. 
We houden ervan nieuwe eettenten uit 
te proberen en twitteren daar ook over, 
heel grappig. Zo ongeveer een keer per 
maand gaan we naar een voorstelling 
in de Rotterdamse Schouwburg – we 
houden erg van de voorstellingen van 
het Ro Theater en Toneelgroep Am-
sterdam – of naar een film in Pathé 
Schouwburgplein. In de weekeinden 
ga ik ook vaak winkelen in Den Haag 
of Amsterdam; ik heb daar veel vrien-
den en familie. Mijn hobby is fotografie. 
Van alles wat ik doe maak ik foto’s die 
ik publiceer op mijn blog en op Face-
book. Ik heb hele mooie reportages ge-
maakt van de laatste Wereld van Witte 
de With, al zeg ik het zelf. Tijdens het 
International Film Festival Rotterdam 
en Cameretten fotografeer ik altijd het 
publiek. Had ik al gezegd dat de Parade 
mijn favoriete festival is?

manuela kamps
27 jaar
startende stedeling
Cultuurdeelname 80/100



90%
karel sandbergen

Ik heb veel plezier in mijn werk, maar 
het is fijn om weer wat meer tijd aan 
kunst en cultuur te kunnen besteden 
nu de kinderen wat groter zijn. Opera en 
jazz zijn mijn favoriete muziekgenres; 
zelf speel ik graag Bach. We gaan re-
gelmatig naar de Doelen – we hebben 
verschillende abonnementen waar ik 
ook vaak mijn zoon Joris mee naartoe 
neem; dat hoort bij de opvoeding en hij 
vindt het meestal ook leuk. Mijn doch-
ter Babette houdt meer van musea 
waar we regelmatig in de weekeinden 
naartoe gaan, ook in Den Haag, Lei-
den of Amsterdam. Naar de Museum- 
nacht gaan we standaard met het hele 
gezin. Opera zie ik het liefst in het nieu-
we Luxor Theater, meestal mooi tra-
ditioneel geënsceneerd, of van Opera 
O.T., vaak wat moderner. We maken 
regelmatig ook een stedentrip waarop 
we opera’s en musea bezoeken: We-
nen, Parijs en natuurlijk naar de Metro-
politan Opera in New York, geweldig 
is het daar! Natuurlijk ben ik blij dat 
het North Sea Jazz Festival nu in Rot-
terdam zijn stek heeft. En sinds het 
allereerste begin bezoek ik ook Valery 
Gergiev op zijn eigen Gergiev Festival. 
Ik heb de data van volgend jaar al in 
mijn agenda staan.

karel sandbergen
46 jaar
welgestelde
Cultuurdeelname 90/100
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Wat doet het Rotterdamse publiek zelf aan 
kunst en cultuur?

In Rotterdam is bijna de helft van de inwoners in 2009 zelf kunstzin-

nig actief. Dat is ongeveer gelijk aan het percentage in Nederland als 

geheel. Onder jongeren (13 t/m 25 jaar) is het percentage dat kunst-

zinnig actief is zelfs ruim 60%. Jongeren van 13 t/m 17 jaar zijn met 

ruim 70% kunstzinnig het actiefst, tegenover 54% van de jongeren 

van 18 t/m 25 jaar. 

Het aandeel actieve kunstbeoefenaars is onder Rotterdammers van 

westerse afkomst iets groter (50%) dan onder Rotterdammers van 

niet-westerse afkomst (gemiddeld 44%, van 31% bij Marokkanen 

tot 52% bij Antillianen en zelfs 59% bij overige niet-westerse groe-

pen), maar dit ontloopt elkaar niet veel. 

Tot 45 jaar zien we een langzame daling van het aandeel kunstbe-

oefenaars. Verder geldt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer 

men zelf kunstzinnig bezig is. 

Van passief naar actief
Er is in Rotterdam onderzoek gedaan naar de samenhang tussen ac-

tieve en passieve cultuurparticipatie. Hieruit is gebleken dat de Rot-

terdammers die wel eens voorstellingen of musea bezoeken vaker 

zelf kunstzinnig bezig zijn dan de Rotterdammers die geen voorstel-

lingen of musea bezoeken. Andersom geldt hetzelfde: Rotterdam-

mers die zelf kunstzinnig actief zijn, bezoeken vaker een voorstelling 

of museum dan Rotterdammers die niet zelf kunstzinnig bezig zijn. 

Opvallend is dat dit verband zich niet lijkt voor te doen bij allochto-

nen. De reden hiervoor is niet op basis van de huidige onderzoeken 

aan te geven. 

Het verband tussen actieve en passieve cultuurparticipatie wordt 

overigens door instellingen zelf niet zo ervaren, geven zij aan. Aan-

vullend onderzoek naar dit aspect lijkt dus zinvol. 

Wat bepaalt de culturele voorkeuren?

In de vele onderzoeken die zijn verricht naar cultuurdeelname zijn de 

belangrijkste terugkerende variabelen: opleidingsniveau, etniciteit, le-

vensfase/leeftijd en opgedane ervaringen. De groepen die cultuur als 

vanzelfsprekend ervaren zijn bijvoorbeeld over het algemeen hoger op-

geleid, autochtoon, ouder en zijn van huis uit meestal al fervente cultuur-

bezoekers. De variabelen opleidingsniveau, etniciteit en leeftijd hebben 

we eerder al behandeld. Hier gaan we vooral in op de variabele ‘eerder 

opgedane ervaringen’.

Eerder opgedane ervaringen
Cultuurdeelname wordt mede bepaald door wat je van huis uit, op 

school en in je directe omgeving aan cultuur meekrijgt. Iemands cultu-

rele voorkeuren worden grotendeels gevormd tijdens de jeugd. 

De ouderen van nu groeiden op in een tijd waarin kunst vooral werd ge-

zien als iets wat beschaafd was, synoniem stond aan schoonheid en 

een positief vormende waarde had. De ‘hoge’ cultuur zoals traditionele 

cultuur (opera, ballet, musea, klassieke muziek) lange tijd is genoemd, 

stond duidelijk tegenover het ‘lagere’ vermaak (zoals kluchten). Bij la-

tere generaties speelde het populaire aanbod een steeds grotere rol. 

De babyboomers, opgegroeid in de jaren ’60, zijn al van jongs af aan 

vertrouwd met dit populaire aanbod (musical, popmuziek, cabaret, 

film). Dit verschijnsel leidde tot de komst van wat de Amerikaanse on-

derzoeker Richard Peterson de ‘cultuuromnivoor’ noemt, door Herman 

Franke (schrijver en columnist van NRC Handelsblad) omschreven 

als “een goed opgeleide veertigplusser die naar Mozart en naar pop-

muziek luistert, die naar opera, maar ook af en toe naar een Endemol- 

musical gaat en die Homerus even weglegt omdat er op SBS een lek-

kere shit-film is.” Mensen uit deze groep bewegen zich vrijelijk tussen 

de traditionele ‘hoge’ en de ‘lage’ cultuur, afhankelijk van waar ze op 

dat moment zin in hebben.

Bij de jongere generaties zet deze ontwikkeling zich verder door. Jonge-

ren van nu komen meer in aanraking met het populaire aanbod dan met 

traditionele vormen van kunst. Ook ontwikkelen zich nieuwe kunstvor-

men die minder goed in een hokje zijn in te delen en die op hun beurt 

weer de traditionele kunstvormen beïnvloeden – denk bijvoorbeeld aan 

combinatie van hiphop en ballet, of het gebruik van videokunst in opera- 

en theatervoorstellingen. Het onderscheid tussen traditionele en popu-

laire vormen van kunst wordt dus steeds minder scherp.

Bijna de helft van de Rotterdammers 
is zelf kunstzinnig actief; er bestaat een 
verband tussen passieve en actieve 
cultuurparticipatie.

Percentage Rotterdamse doel-
groepen dat zelf minstens één 
kunstzinnige activiteit beoefent

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

En dus?
… zou nader onderzoek moeten worden verricht om het precieze verband tussen actieve en passieve cultuur-
deelname te kunnen vaststellen, zodat effectiever gebruik kan worden gemaakt van dit verband.
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De smaak van het publiek verandert. 
Het cultuurpubliek van de toekomst heeft een 

bredere smaak dan het huidige (oudere) 
traditionele cultuurpubliek.

En dus?
… moeten instellingen zich bewust zijn van de veranderende smaak van het 

publiek willen zij ook jongere publieksgroepen aan zich weten te binden. 





40%
sander gabor

Naast ons werk besteden mijn vrouw 
en ik de meeste tijd aan onze twee kin-
deren. Er moeten boodschappen wor-
den gedaan, worden gekookt, schoon-
gemaakt en opgeruimd. En ‘s zomers 
is er nog de tuin. Daarnaast zijn we 
allemaal heel sportief zoals ik eerder 
vertelde. Naar muziek luisteren doe ik 
wel, in de auto en tijdens het sporten: 
ik heb een voorliefde voor soul en R&B 
muziek, maar ook popmuziek luister ik 
graag. Een keer per jaar ga ik met vrien-
den naar een concert in Ahoy en ook 
bezoeken we altijd het Metropolis Fes-
tival in het Zuiderpark. Erg goed vind ik 
dat. En helemaal gratis! In de school-
vakanties gaan we wel eens naar Pa-
thé voor een kinderfilm en als Hans 
Teeuwen komt in het oude of nieuwe 
Luxor Theater, dan sta ik zeker in de rij! 
Erg leuk zijn ook altijd de Wereldhaven-
dagen. Mijn broer komt dan ook altijd 
met zijn gezin en zo zijn we de hele dag 
zoet.

sander gabor
34 jaar
sportief gezin
Cultuurdeelname 40/100



60%
YAMina benali

In groep 8 had ik nog veel tijd voor me-
zelf, maar sinds ik op het vmbo zit, ben 
ik bijna alleen maar bezig met school! 
De computer en m’n telefoon staan 
dan wel aan, dus ik heb altijd contact 
met mijn vriendinnen. We hebben 
het vooral over muziek en de nieuw-
ste trends. Niet over jongens, die zijn 
zo saai! Mijn favoriete radiozender is 
FunX. Die staat eigenlijk altijd aan als 
ik huiswerk doe. En ook vaak nog de te-
levisie! Mijn ouders begrijpen niet dat 
ik me zo kan concentreren, maar ik kan 
niet anders. 
Soms gaan we naar de film in Pathé De 
Kuip – mijn vader gaat dan altijd mee 
– en met mijn vorige school gingen we 
wel eens naar een theatervoorstelling 
of een museum. Met m’n tante ga ik 
wel eens naar een musical. Daar wordt 
lekker veel in gedanst en daar hou-
den we van. Het liefst wil ik zelf dan-
seres worden. Met school zijn we een 
keer naar Scapino geweest en toen ik 
dat zag, dacht ik: dat wil ik ook! Ik zou 
graag op dansles willen, maar dat mag 
niet van mijn ouders. Mijn favoriete fes-
tivals? Het Zomercarnaval en Dunya 
natuurlijk! 

yamina benali 
12 jaar
thuiswonende jongere
Cultuurdeelname  60/100
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We hebben nu gezien 
welke doelgroepen er 
in Rotterdam te onder-
scheiden zijn en hoe de 
cultuurdeelname van 
deze groepen er in 
grote lijnen uitziet. 
In dit hoofdstuk kijken 
we hoe het (Rotterdam-
se) cultuuraanbod 
gewaardeerd wordt.

h3 Wat vinden wij?

Draagvlak voor kunst en cultuur

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in 2007 en 2010 onderzoek 

gedaan onder de Nederlandse bevolking naar het belang van kunst 

en cultuur in het dagelijks leven. De belangrijkste uitkomst: het 

draagvlak voor kunst en cultuur is groot.

Uit het onderzoek bleek ook dat niet iedereen hetzelfde verstaat on-

der kunst en cultuur. Vaak associëren mensen kunst en cultuur met 

de traditionele vormen van kunst. Wanneer ook de meer populaire 

vormen van kunst in de definitie worden benoemd, zien we dat veel 

Nederlanders zich realiseren dat kunst en cultuur ook voor hen be-

langrijk is.

85% vindt kunst en cultuur belangrijk voor (de algemene ontwik-

keling van) kinderen, 77% voor Nederland en 53% voor zichzelf. De 

meest genoemde redenen: ‘het is een verrijking van je leven’ en ‘ik ga 

graag naar een museum/concert/tentoonstelling’. De groep Neder-

landers die aangeeft dat kunst en cultuur voor henzelf onbelangrijk 

is, is slechts 15%. 

Ook in Rotterdam bestaat een breed draagvlak voor kunst en cul-

tuur. Met de stelling ‘Voor mij is er genoeg te doen op het gebied van 

kunst, cultuur en festivals in Rotterdam’ was 80% het (zeer) eens. 

Op de vraag of het culturele aanbod bijdraagt aan de aantrekkelijk-

heid van Rotterdam als woonstad en voor het doorbrengen van de 

vrije tijd antwoordde 62% met ja. Daarnaast is aan leden van het 

Digitaal Stadspanel van het COS  gevraagd in hoeverre zij belang 

hechten aan verschillende culturele genres. Bij elf van de zeventien 

genres geeft minimaal 65% van de respondenten aan dat zij hier 

belang aan hechten, variërend van klassieke muziek tot musea. 

Er bestaat veel draagvlak voor 
kunst en cultuur in Nederland; 

in Rotterdam is dat niet anders.
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In hoeverre vindt u kunst en cultuur 
belangrijk voor u persoonlijk, in het 
algemeen en voor de algemene 
ontwikkeling van kinderen?

Bron: Motivaction, Betekenis van kunst en 
cultuur in het dagelijks leven.
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80%
manuela kamps manuela kamps

27 jaar
startende stedeling
Cultuurdeelname 80/100

Ik ben over het algemeen tevreden 
over het culturele aanbod in Rotter-
dam. De informatievoorziening is goed 
en er is genoeg te doen in de stad, ook 
op het gebied van cursussen. Ik vind 
Rotterdam een fijne stad om mijn vrije 
tijd in door te brengen en in te wonen, 
al kom ik natuurlijk ook wel eens er-
gens anders. Rotterdam is uniek in de 
combinatie van historie en de moderne 
uitstraling en ik vind het belangrijk dat 
er voor beide aandacht is. En ik moet 
zeggen dat ik behoorlijk trots ben op 
alle festivals die we hier hebben! 



40%
sander gabor

Voor mij bepalen de festivals de identi-
teit van Rotterdam. Mijn oudste doch-
ter ziet zichzelf al meelopen in het 
Zomercarnaval, maar of ik daar nou 
zo enthousiast over ben... Misschien 
samen met haar moeder! Nee, zonder 
gekheid, het aantrekkelijke van Rot-
terdam wordt voor ons gedeeltelijk 
bepaald door de festivals, hoewel we 
lang niet alles bezoeken. Met ons gezin 
zijn we regelmatig op pad, en dan pro-
beren we eerst even te kijken wat er in 
de stad te doen is. Nee, ik heb het niet 
het idee dat we dingen missen in Rot-
terdam.

sander gabor
34 jaar
sportief gezin
Cultuurdeelname 40/100



10%
carla de visser

Op de school waar ik werk doen we 
best veel aan kunst en cultuur. Meestal 
verzorgt de SKVR dat, maar we werken 
soms ook samen met kunstenaars en 
muzikanten uit Pernis. Het is belang-
rijk om kinderen zo vroeg mogelijk met 
kunst in aanraking te brengen; jong 
geleerd, oud gedaan, het klinkt als een 
cliché, maar het is een waarheid als 
een koe. Zelf ben ik in mijn jeugd nooit 
zo met kunst in aanraking gekomen, en 
eigenlijk vind ik dat nog steeds jammer. 
De kinderen van tegenwoordig hebben 
het een stuk beter voor elkaar! Er is ook 
veel meer te doen in de stad dan vroe-
ger, in mijn jeugd. 

carla de visser
54 jaar
modale medior
Cultuurdeelname 10/100
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en beeldende kunst worden hoger gewaardeerd 

dan je zou verwachten op basis van het belang dat 

mensen eraan hechten.

Uit verschillende publieks- en imago-onderzoe-

ken blijkt dat festivalbezoekers vooral aspecten 

als sfeer, bereikbaarheid/locatie en programme-

ring waarderen. Zij vinden de festivals passen bij 

Rotterdam en voelen zich thuis en welkom bij het 

festival en bij andere bezoekers. 

Driekwart van de Rotterdammers is trots op de 

festivals in de stad. Zij vinden dat festivals bijdra-

gen aan een positief beeld over Rotterdam en de 

stad aantrekkelijk maken om te bezoeken en in 

te wonen. Bijna de helft van de Rotterdammers 

vindt wel dat er meer festivals voor jongeren ge-

organiseerd mogen worden. Vooral jongeren zijn 

het hier uiteraard mee eens.

Rotterdammers over het kunst- en 
cultuuraanbod
Rotterdammers waarderen het cultuuraanbod in 

de stad gemiddeld met een 7. Meer dan een der-

de geeft een 8 of hoger als totaaloordeel en 3% 

geeft een 4 of lager. 

Als motivatie voor een hoge waardering geven 

mensen aan dat er voldoende en gevarieerd aan-

bod is. Mensen die een waardering van 4 of lager 

geven, vinden juist dat het aanbod te beperkt is in 

het betreffende genre.

Er is Rotterdammers ook gevraagd naar het be-

lang dat zij hechten aan de verschillende genres. 

Musea en film & media vindt men het belangrijkst; 

aan amateurkunst, debatten & lezingen en opera 

& operette hecht men het minste belang.

Er is een duidelijk verband tussen belang en waar-

dering. Voor veel genres geldt dat hoe belangrijker 

men dit vindt, hoe hoger de waardering ervoor is. 

Een opvallende uitzondering hierop is cultuur op 

school, dat wel belangrijk wordt gevonden maar 

dat men het laagst waardeert. Klassieke muziek 

 gemiddeld % dat een vier % dat een acht 
  rapportcijfer of lager geeft of hoger geeft

Het aanbod van kunst en cultuur in Rotterdam 7,0 3 37

musea 7,3 2 47

film en media 7,3 3 46

festivals 7,0 6 38

theater, toneel 6,9 4 37

cabaret, comedy, musical 6,9 4 35

klassieke muziek 6,9 5 38

beeldende kunst 6,7 5 30

wereldmuziek, jazzmuziek 6,6 8 28

bezienswaardige gebouwen, monumenten, etc. 6,6 8 29

ballet, dans 6,6 6 26

literaire activiteiten 6,3 9 17

popmuziek 6,2 15 22

debatten en lezingen 6,2 10 15

opera, operette 6,1 15 16

amateurkunst of georganiseerde creatieve activiteiten 6,0 14 15

culturele activiteiten in de buurt 5,8 19 13

cultuur op school (cultuureducatie) 5,7 22 13

 

Waardering van het Rotterdamse cultuuraanbod

Belang en waardering van het aanbod van diverse cultuurgenres in Rotterdam

Waardering voor kunst en cultuur

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

0%

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

% dat dit (heel) belangrijk vindt

%
 d

a
t 

d
it

 w
a

a
rd

ee
rt

 m
et

 e
en

 z
ev

en
 o

f 
h

o
ge

r

musea 
film en media 

festivals
theater, toneel
cabaret, comedy, musical
klassieke muziek
beeldende kunst
wereldmuziek, jazzmuziek
bezienswaardige gebouwen
ballet, dans
popmuziek

literaire activiteiten

dabatten en lezingen
opera, operette

amateurkunst, georganiseerde 
creatieve activiteiten
culturele activiteiten in de buurt
cultuur op school (cultuureducatie)

Bron: COS, Het Rotterdamse Stads-
panel over het kunst- en cultuurbe-
leid en bezuinigingen daarop.

NB: het genre amateurkunst kan door de respondent en de lezer opgevat wor-
den als het zelf cultureel actief zijn of het bezoeken van amateurkunst. Bron: COS, Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop.
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90%
karel sandbergen

Ik zie geen reden om voor cultuurbe-
zoek naar een andere stad in Neder-
land te gaan dan naar Rotterdam, 
behalve soms voor een bijzondere 
tentoonstelling. Alles waar ik van hou, 
daarvoor kan ik hier terecht. Het is een 
van de redenen waarom ik graag in 
Rotterdam woon. De combinatie oud 
en nieuw trekt me aan en er is genoeg 
te doen, en voor ieder wat wils. Zelf 
heb ik niet zoveel met die grootschali-
ge festivals, maar ik ben er wel trots op 
dat ze er zijn, zeker als ik op het Jour-
naal zie dat er weer een paar honderd-
duizend bezoekers zijn geweest. 

karel sandbergen
46 jaar
welgestelde
Cultuurdeelname 90/100



60%
jamila alaoui

Eén ding: er zijn veel te weinig terras-
sen in Rotterdam! En dat vind ik niet 
alleen, dat vinden al mijn vrienden. Zo, 
dat heb ik gezegd. Verder mogen er wat 
mij betreft ook wel wat meer festivals 
en evenementen worden georgani-
seerd. Die zijn meestal gratis en voor 
studenten is dat ideaal! En dan ook 
het liefst festivals voor de jonge doel-
groepen, want daar zijn er niet zoveel 
van. Maar voor de rest is er in Rotter-
dam genoeg te doen hoor. Eigenlijk zou 
ik nergens anders willen wonen. Een 
lekker moderne stad, met een snufje  
geschiedenis, en een eigentijds cultu-
reel aanbod, dat is voor mij Rotterdam.

jamila alaoui
21 jaar
studentikoos
Cultuurdeelname 60/100



30%
Aydın Çelik Aydın Çelik

32 jaar
doorzetter
Cultuurdeelname 30/100

Ik heb niet zo’n mening over de cultuur-
wereld in Rotterdam; ik weet er weinig 
van. Een paar festivals ken ik, toevallig, 
en daar heb ik erg van genoten. Mooie 
festivals mogen er best wat meer zijn 
misschien. Misschien ook meer met de 
cultuur van andere bevolkingsgroepen. 
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De stad Rotterdam en haar culturele merken
In 2011 is onderzoek gepubliceerd naar de merkkracht van de Rotter-

damse cultuurinstellingen. Hoe ziet het publiek de stad Rotterdam 

en de Rotterdamse cultuurmerken?

Op de landelijke vestigingslijst van de 150 sterke cultuurmerken 

neemt Rotterdam een tweede plaats in, net voor Den Haag, maar 

ruim achter Amsterdam. 

De verdeling van de regionale cultuurmerken over de verschillende 

cultuursegmenten (musea/erfgoed, podia, festivals, bioscopen en 

gezelschappen) is redelijk vergelijkbaar met regio Amsterdam en 

regio Den Haag/Leiden. Ten opzichte van Amsterdam heeft Rotter-

dam meer gezelschappen met regionale merkkracht en tegenover 

zowel Amsterdam als Den Haag/Leiden heeft Rotterdam meer fes-

tivals met regionale merkkracht. Binnen de cultuursector van de re-

gio Rotterdam heeft de festivalsector de meeste merkkracht. 

De culturele top-10 van de regio Rotterdam wijzigt beperkt als deze 

wordt uitgesplitst naar verschillende doelgroepen van de regionale 

bevolking. Jongeren rekenen het International Film Festival Rotter-

dam en het Zomercarnaval tot de top 10 en de Doelen en het Mari-

tiem Museum niet. Bij hoger opgeleiden staat het International Film 

Festival Rotterdam in de top 10 ten koste van de Kunsthal. 

Zoals gezegd heeft de festivalsector in Rotterdam de grootste 

merkkracht. Sterke regionale festivalmerken bieden vooral sfeer, 

ontspanning en afwisseling op een aantrekkelijke, goed bereikbare 

locatie. Deze aspecten worden door het publiek hoog gewaardeerd 

in de Rotterdamse festivalmerken, evenals de internationale klasse 

van de festivals. 

Sterke regionale podiamerken bieden vooral sfeer, zijn afwisselend, 

leuk, ontspannend en hebben een kwalitatief hoogstaand aanbod 

in een aantrekkelijk gebouw op een goed bereikbare locatie. Voor de 

Rotterdamse podia zijn de sfeer, de gebouwen en de kwaliteit nog 

aandachtspunten. 

De merkkracht van de Rotterdamse musea komt overeen met de 

wensen van het publiek: leerzaam aanbod, prettige sfeer en goede 

bereikbaarheid.

Het culturele aanbod in Rotterdam wordt door 
de inwoners goed gewaardeerd. Er zijn genres 
en instellingen die beter worden gewaardeerd 
dan andere, maar er is niets dat onvoldoende 
wordt gewaardeerd.

De culturele top-10 van de 
regio Rotterdam (2010)

1. Ahoy Rotterdam * 

2. Euromast

3. Pathé *

4. Luxor Theater Rotterdam *

5. Wereldhavendagen

6. Maritiem Museum Rotterdam

7. Museum Boijmans  

van Beuningen *

8. De Doelen *

9. North Sea Jazz Festival *

10. Kunsthal Rotterdam *

* Nationale merkstatus

Rotterdamse cultuurorganisaties in 
nationale culturele top-150 (2010) 

• Ahoy Rotterdam  

• North Sea Jazz Festival

• Pathé

• Luxor Theater Rotterdam

• Museum Boijmans 

van Beuningen

• International Film  

Festival Rotterdam

• De Doelen Rotterdam

• Scapino Ballet Rotterdam

• Parade

• Kunsthal Rotterdam
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Draagvlak subsidies en bezuinigingen 
kunst en cultuur

In Rotterdam staat 95% van de respondenten achter het besteden 

van gemeenschapsgeld aan kunst en cultuur. Daarvan geeft 22% 

aan dat er wel minder subsidie naar kunst en cultuur kan, 43% vindt 

het wel prima zoals het nu is en 31% wil graag meer subsidie beste-

den aan kunst en cultuur. 

Aan de andere kant is er ook draagvlak voor bezuinigingen op kunst 

en cultuur wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, maar niet in 

ieder genre evenveel. Op cultuur op school wil men het minst bezui-

nigen; de meeste mensen vinden zelfs dat hier meer geld aan mag 

worden besteed dan nu het geval is. De genres debatten & lezingen, 

opera & operette en literaire activiteiten hebben het grootste draag-

vlak voor bezuinigingen.

Niet verrassend is dat men het minste wil bezuinigen op de genres 

waar men het meeste belang aan hecht, die men veel bezoekt en hoog 

waardeert. Het genre cultuur op school is hierop een uitzondering: men 

wil hier niet op bezuinigen, hoewel de waardering en de deelname laag 

is. Dit wordt waarschijnlijk verklaard doordat veel respondenten niet op 

school zitten en geen schoolgaande kinderen hebben. 

Er is draagvlak voor subsidiëring van kunst en 
cultuur maar als er keuzes gemaakt moeten 
worden is er ook draagvlak voor bezuinigingen op 
bepaalde vormen van kunst en cultuur. Belang en 
waardering zijn hierin bepalende factoren.

Samenhang tussen bezoek, waardering, belang en gewenste  bezuinigingen van diverse cultuurgenres in Rotterdam
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60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

debatten en lezingen

opera, operette
literaire activiteiten

popmuziek

cabaret, comedy,
musical

festivals

film en media

musea

beeldende kunst

klassieke muziek

wereldmuziek,
jazzmuziek

theater, 
toneel

bezienswaardige gebouwen, 
stadsdelen, monumenten

ballet, dans

culturele activiteiten
in de buurt

cultuur op school
(cultuureducatie)

amateurkunst of georganisseerde
creatieve activiteiten

De kleuren staan voor het aandeel dat een 7 of hoger als rapportcijfer geeft:

 een derde of minder een derde tot de helft de helft tot ca. tweederde ca. tweederde of meer

De grootte dat de bolletjes drukt uit hoeveel procent het genre meer dan eens per jaar bezoekt in Rotterdam.

Bron: COS, Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop.

Wij Rotterdammers en cultuur | 45



50%
herman van der linden

Zelf zijn we cultureel niet zo actief, 
maar als ik het allemaal zo voorbij zie 
komen, denk ik dat er genoeg te doen 
is in de stad. Voor iedereen wat wils. 
Soms denk ik wel eens dat we vergeten 
wat voor enorme geschiedenis deze 
stad heeft. Het lijkt soms alsof alles 
pas gisteren is gebouwd, maar de stad 
staat er al een paar eeuwen. Dat verle-
den mag van ons wel wat zichtbaarder 
zijn. En voor alles wat we nieuw bou-
wen, mogen we wel wat beter zorgen. 
Nu ziet het er soms al snel een beetje 
smoezelig uit, of onder de graffiti. Maar 
de stad zit in ons hart. We zijn hier ge-
boren en getogen, en we gaan nooit 
meer weg. 

herman van der linden
69 jaar
eenvoudige pensioengenieter
Cultuurdeelname 50/100



60%
YAMina benali yamina benali 

12 jaar
thuiswonende jongere
Cultuurdeelname  60/100

Op mijn oude school werd veel aan-
dacht besteed aan kunst en cultuur. Ik 
vond dat niet altijd even boeiend, maar 
een aantal uitstapjes waren wel heel 
leuk. En bovendien hoefden we dan 
even niet te lezen of rekenen. De dans-
lessen vond ik het leukst. Rotterdam is 
denk ik een echte dansstad en is voor 
mij de beste stad om in te wonen!



80%
margot van oorschot

Er is zoveel te doen in de stad dat ik 
soms echt niet kan kiezen. Sommige 
van mijn kennissen hoor ik wel eens 
zeggen dat er een beetje teveel festi-
vals en evenementen zijn. Nou, daar 
ben ik het beslist niet mee eens. Het is 
prima zo! Ik wil ook beslist niet weg uit 
Rotterdam; verhuizen naar een rustiger 
omgeving, ik moet er niet aan denken. 
Ik zou er doodgaan van verveling. Het 
enige minpuntje: de koopzondag. Dat 
hoeft van mij echt niet. Er is door de 
week genoeg tijd om te winkelen, en 
het mooie van de zondag was altijd dat 
je dan juist niet kon winkelen. Maar de 
tijden veranderen, en aan de andere 
kant ben ik blij dat Rotterdam met de 
tijd meegaat.

margot van oorschot
66 jaar
seniore cultuurliefhebber
Cultuurdeelname 80/100
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Niet iedereen maakt 
gebruik van het 
culturele aanbod; er 
zijn groepen waarvoor 
cultuur vanzelfsprekend 
is, maar ook groepen 
die cultuur als optie 
beschouwen, of er 
alleen bij toeval mee 
in aanraking komen. In 
dit hoofdstuk bekijken 
we de drempels voor 
deelname aan cultuur.

h4 Wat houdt ons tegen?

Drempels voor cultuurdeelname

Afkomst en opvoeding zijn bepalende factoren voor cultuurdeelna-

me, zo blijkt uit vele onderzoeken. Wanneer je van huis uit vertrouwd 

bent met bepaalde vormen van cultuur, is de kans groter dat je ook 

later aan deze cultuurvormen gaat deelnemen. Onbekend maakt 

onbemind. Mensen ervaren drempels die ze afhouden van cultuur-

deelname:

1. Sociale drempels; sfeer en entourage schrikken af, de cultuurvorm 

sluit niet aan bij de eigen sociale omgeving, niemand in de eigen 

omgeving gaat ernaartoe – ‘het is niks voor mij’; 

2. Competentiedrempels; ontbreken van benodigde voorkennis – ‘ik 

heb er geen verstand van’;

3. Praktische drempels; entreekosten, tijdsbeslag, geografische af-

stand en het ontbreken van informatie over entreekosten, tijd en 

plaats.

Opvallend is dat de sociale en competentiedrempels een veel gro-

ter obstakel vormen bij nieuw publiek dan de praktische drempels. 

Het wegnemen van praktische drempels is vooral effectief bij al be-

staand publiek. Dit geldt overigens ook voor publiek van de verschil-

lende cultuurvormen: iemand die alleen naar musea gaat, is voor de 

podiumkunsten nieuw publiek en zal makkelijker met een verlaging 

van sociale en/of competentiedrempels worden verleid tot een po-

diumbezoek dan met het wegnemen van praktische drempels. 

Sociale en competentiedrempels kunnen een groot 
obstakel vormen voor nieuw publiek, terwijl voor bestaand 

publiek binnen een bepaalde cultuurvorm vooral 
praktische drempels een obstakel kunnen vormen. 

En dus?
… is het bereik van nieuwe publieks-

groepen, zoals allochtone en/of 
laagopgeleide Rotterdammers uit 

de groep ‘Cultuur bij toeval’ een 
zaak van lange adem en specifieke 

aanpak. Cultuureducatie kan daarin 
een belangrijke rol spelen. Ook voor-

zieningen met een lagere drempel, 
zoals LCC’s, wijktheaters en festivals 
kunnen een rol in spelen in het berei-

ken van deze groepen. 
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Drempels in Rotterdam

Ook Rotterdammers is gevraagd naar hun drempels en stimulansen 

voor cultuurdeelname. Zo is aan de Rotterdammers de stelling voor 

gelegd: “Ik wil best (vaker) cultuur bezoeken, maar…” 

Tijd is de meeste genoemde drempel, gevolgd door een gevoel van 

onveiligheid, wat men belet ‘s avonds nog over straat te gaan. Een 

kwart van de Rotterdammers geeft aan vaak niet te weten wat zij 

kunnen verwachten en niet goed weten wat er te doen is. 

Met name Rotterdammers in de leeftijd 25-44 jaar en de oudere jon-

geren (18-26) geven aan dat zij geen tijd hebben voor cultuurbezoek. 

Voor Rotterdammers tussen de 65 en 75, vrouwen en jonge Rotter-

dammers (13 t/m 17) is een gevoel van onveiligheid de grootste drem-

pel. Jonge Rotterdammers (13-25 jaar) en niet-westerse (jonge) Rot-

terdammers ervaren de informatievoorziening vaker als een drempel.

Deze drempels kunnen we ook bekijken in samenhang met de be-

zoekfrequentie. Gebrek aan tijd is voor 40% van de Rotterdammers 

een reden om geen cultuur te bezoeken. Maar ook de cultuurdeelne-

mers ervaren gebrek aan tijd als een grote drempel (een kleine 40%). 

Een gevoel van onveiligheid wordt door cultuurdeelnemers als een 

grotere drempel ervaren (25-35%) dan voor niet-bezoekers (16%).

Afstand/reistijd als drempel
In hoeverre is fysieke afstand of reistijd een drempel om cultuur te 

bezoeken, of andersom bekeken in hoeverre is nabijheid van een 

culturele instelling een stimulans tot bezoek? In 2007 is hiernaar 

gevraagd in de Vrijetijdsomnibus. Daaruit blijkt dat vooral de reistijd 

van invloed is op de mate van cultuurbezoek. Hoe korter de reistijd, 

hoe vaker men de culturele instelling bezoekt. Dit effect geldt min-

der voor grootschalige voorzieningen zoals een popconcert in Ahoy’ 

of De Kuip. Er is slechts één uitzondering: het nieuwe Luxor Theater; 

hier speelt reisafstand (binnen Rotterdam) nauwelijks een rol.

Praktische drempel
ik heb er geen 

tijd voor

Praktische drempel
Ik voel me 

‘s avonds niet veilig 
op straat

Competentie drempel
ik weet niet wat ik 

kan verwachten, 
of het wel de 

moeite waard is

Competentie drempel 
ik weet niet goed 
wat er te doen is

Sociale drempel 
ik heb niemand 

om mee 
samen te gaan (helemaal) mee eens

neutraal   
(helemaal) mee oneens

Mate van instemming met de 
instelling “Ik wil best (vaker) 
voorstellingen, concerten en of 
museum bezoeken, maar…”, in % 
van de Rotterdammers, 2007.

37%

28%

26%

30%

43%

43%

25%

14%

26%59%

31%

25%

47%

29%

34%

Percentage Rotterdammers dat genoemde culturele instellingen bezoekt, 
naar reistijd (per auto) tussen woonadres en voorziening

  minder dan 10 - 20 20 - 30
  totaal 10 minuten minuten minuten

Film:

Pathé De Kuip 43 48 40 38

Pathé Schouwburgplein 36 46 32 26

Cinerama 16 22 9 5

Lantaren / Venster 12 16 8 3

Theater: 

Nieuwe Luxor Theater 26 24 28 22

Oude Luxor Theater 12 13 10 7

Rotterdamse Schouwburg 10 15 9 3

Theater Zuidplein 9 11 7 2

Jeugdtheater Hofplein 5 6 5 2

Bibliotheektheater 4 5 3 1

Ro Theater 2 3 1 0

O.T. Theater Müllerpier 2 3 1 0

Grootschalig:

Ahoy’ 30 32 29 29

De Kuip (geen voetbal) 5 6 5 5

Muziek: 

De Doelen 18 21 15 12

Rotown 8 11 4 3

Nighttown 5 7 4 1

Waterfront 5 7 3 2

World Music & Dance Center 2 2 1 0

Musea:

Kunsthal 17 19 15 5

Boijmans van Beuningen 16 19 14 6

Maritiem Museum Rotterdam 13 13 12 6

Wereldmuseum Rotterdam 9 10 8 5

Schielandshuis 8 10 7 4

Nederlands Architectuurinstituut 7 10 4 2

Havenmuseum Rotterdam 6 6 6 3

Fotomuseum / Las Palmas 6 7 4 1

De Dubbelde Palmboom 5 6 4 5

Bron: COS, Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2007
Bron: COS, Cultuur-participatie van 
Rotterdammers, 2007
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80%
margot van oorschot

Kaartjes voor theater en concerten zijn 
stevig aan de prijs, maar ik realiseer 
me ook wat voor kwaliteit daarvoor 
geleverd wordt. Er zijn zoveel mensen 
voor aan het werk, waarvan de meeste 
nog achter de schermen! Het liefst 
ga ik overdag op stap, omdat ik me ‘s 
avonds vanuit Prins Alexander toch 
minder veilig voel op straat. Ik ga zeker 
‘s avonds laat de metro niet in, dus ik 
ben dan afhankelijk van vrienden die 
me met de auto ophalen en weer thuis 
brengen. De zondagmiddagmatinees 
in de Rotterdamse Schouwburg en 
de Doelen vind ik heerlijk. Die mogen 
er wat mij betreft ook door de week 
komen, of rond een uur of 4 ‘s middags. 
Ideaal lijkt me dat. Aan tijd ontbreekt 
het me ook geregeld, maar dat ligt 
helemaal aan mezelf.

margot van oorschot
66 jaar
seniore cultuurliefhebber
Cultuurdeelname 80/100



10%
carla de visser

Als ik eerlijk ben ga ik gewoon niet 
graag ’s avonds alleen over straat. 
Daarom zie je mij ook niet zo veel in 
het theater of een concertzaal. Bij een 
concert sowieso al niet, want die zijn 
zo duur.  En in musea ben ik niet zo ge-
interesseerd. Eerlijk gezegd ben ik nog 
nooit in een museum geweest – behal-
ve een keer met school in het Maritiem 
Museum. Je ziet wel eens op tv iets over 
moderne kunst en dan denk ik: dat kan 
ik zelf ook. Ik begrijp het gewoon niet, 
denk ik dan maar. En dat heb ik niet al-
leen bij moderne kunst, maar eigenlijk 
bij alle musea. Ik heb het gevoel dat het 
niets voor mij is en ik vind het ook lastig 
een voorstelling te maken wat ik er kan 
verwachten. 

carla de visser
54 jaar
modale medior
Cultuurdeelname 10/100



90%
karel sandbergen

Ik vind het goed dat subsidies kunst 
betaalbaar houden voor mensen, 
maar wat mij betreft mag het wel wat 
duurder. Er zou misschien een groter 
prijsverschil gemaakt kunnen worden 
tussen goedkopere en duurdere kaart-
jes. Mensen als ik, die een grote groep 
vormen in de theaters en concertzalen, 
kunnen heus wel wat meer betalen. Als 
ik naar de opera ga in New York, ben ik 
ook zo 200 dollar kwijt per kaartje. Het 
maakt je bewuster van hoeveel goede 
kunst nu eenmaal kost. Tijd is eigen-
lijk mijn grootste obstakel bij cultuur-
bezoek. Eén of hooguit twee keer per 
maand komt het ervan, maar ik zou 
best vaker willen.

karel sandbergen
46 jaar
welgestelde
Cultuurdeelname 90/100
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Gebrek aan tijd, afstand/reistijd en informatie zijn 
belangrijke praktische drempels voor Rotterdammers. 

Vooral jonge Rotterdammers en Rotterdammers van niet-
westerse afkomst ervaren de informatiedrempel.

Overige drempels
In ander onderzoek is aan Rotterdammers gevraagd wat er beter 

kan in het Rotterdams cultuuraanbod: “Er kunnen allerlei redenen 

zijn waarom mensen niet deelnemen aan culturele activiteiten. 

Hieronder staan enkele maatregelen die het aantrekkelijker kunnen 

maken om wel deel te nemen. Welke van deze maatregelen kunnen 

u overhalen om vaker gebruik te maken van het Rotterdamse cul-

tuuraanbod?” 

Op deze vraag geeft 47% van de respondenten aan dat zij een la-

gere toegangsprijs of meer kortingsmogelijkheden zouden toejui-

chen. Ook de hoogste inkomensgroepen noemen deze maatregel 

het meest.

35% van de respondenten geeft aan dat een betere informatie-

voorziening zou helpen en een kwart heeft behoefte aan specifieke 

programma-informatie om beter te kunnen bepalen of iets voor hen 

de moeite waard is. Vooral jongeren (15 t/m 30 jaar) ervaren gebrek 

aan informatie als een drempel. 

En dus?
… kan aan de (kwantiteit en kwali-

teit) van de informatievoorziening en 
aan spreiding van het aanbod meer 

aandacht worden besteed zodat alle 
Rotterdammers het aanbod kunnen 

vinden dat voor hen interessant is.





60%
YAMina benali yamina benali 

12 jaar
thuiswonende jongere
Cultuurdeelname  60/100

Eén ding weet ik zeker, of eigenlijk twee 
dingen: ik hou van dans, en niet van 
musea. Met school zijn we vaak naar 
musea geweest, en ik vind er maar wei-
nig aan! En je mag nog niks zeggen ook. 
Bij een dansvoorstelling natuurlijk ook 
niet, maar dat vind ik dan ook boeiend, 
dus dan is het niet erg. Jarenlang moet 
je trainen om dat te kunnen. Jammer 
alleen dat het zo duur is en dat mijn ou-
ders geen geld hebben voor kaartjes. Ik 
zou veel vaker willen gaan! Verder heb 
ik ook eigenlijk geen idee wat er nog 
meer te doen is.



30%
Aydın Çelik Aydın Çelik

32 jaar
doorzetter
Cultuurdeelname 30/100

Cultuur is niks voor mij en ik heb ook 
het idee dat er voor ons niet veel te zien 
is. Dat is logisch, want we zijn hier in 
Nederland, maar wat meer aandacht 
voor kunst en cultuur uit andere landen 
zou goed kunnen zijn. De Turkse kunst-
muziek is prachtig! Misschien heb ik 
het helemaal gemist – ik weet ook niet 
goed waar ik de informatie kan vinden 
– maar volgens mij is daar in jullie con-
certzalen weinig van te horen. En de 
cultuur die er wel is, interesseert me 
niet zo. Ik besteed mijn tijd liever aan 
andere hobby’s en interesses en ik ben 
bovendien liever thuis dan dat ik op 
pad ga. 
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Drempels vier Rotterdamse doelgroepen

Om meer Rotterdammers tot cultuurdeelname te verleiden, is het goed 

te weten welke specifieke drempels er bestaan bij de doelgroepen uit 

de categorie ‘cultuur als optie’. Deze groepen zijn wel geïnteresseerd in 

het aanbod, maar kiezen door gebrek aan tijd en de vele alternatieve 

mogelijkheden om de vrije tijd door te brengen niet altijd voor cultuurbe-

zoek. In een kwalitatief onderzoek is specifiek gekeken welke drempels 

Studentikozen, Sportieve Gezinnen, Eenvoudige Pensioengenieters en 

Startende Stedelingen ervaren bij theater- of museumbezoek.

Studentikozen en podiumbezoek
De twee belangrijkste factoren die van invloed zijn op de beleving van 

een podiumbezoek bij Studentikozen zijn inhoud (optreden of voorstel-

ling) en sfeer (gezelschap met wie je bent, andere publiek, algemene 

sfeer). Van deze twee is inhoud (de programmering) ook leidend bij de 

keus voor een bepaald podium. Het podium moet voor deze doelgroep 

wel goed bereikbaar zijn. De faciliteiten die een podium biedt zijn minder 

belangrijk. Extra’s die podia bieden worden wel gewaardeerd, zoals een 

aardige ontvangst, goed geluid of gratis garderobe. Deze extra’s kunnen 

een slecht optreden/voorstelling echter niet compenseren. Het andere 

publiek is voor deze doelgroep ook belangrijk. Teveel ouderen in de zaal 

zorgt ervoor dat deze doelgroep zich niet thuis voelt. Drempels die de 

Studentikozen verder ervaren zijn de prijs, gebrek aan tijd, niemand om 

mee te gaan of dat het optreden/de voorstelling niet te zien is in Rotter-

dam. Deze doelgroep ervaart dus vooral praktische en sociale drempels 

bij theaterbezoek. 

Sportieve Gezinnen en podiumbezoek
De levensfase waarin Sportieve Gezinnen zich bevinden maakt dat hun 

leven erg bepaald wordt door hun kinderen. De factoren die van invloed 

zijn op de beleving van een podiumbezoek hangen dan ook erg samen 

met de vraag of ze hun kinderen meenemen of niet. Op het moment dat 

de kinderen meegaan is herkenbaarheid voor de kinderen van belang 

en is het daarnaast belangrijk dat het zitcomfort en aanvangstijd/duur 

van de voorstelling kindvriendelijk is. Wanneer ze zonder kinderen een 

podium bezoeken, zijn de programmering, het publiek en de algehele 

sfeer van belangrijke invloed op de beleving. Drempels die deze doel-

groep ervaart zijn de prijs van een bezoek, en het gezinsleven (zowel in 

tijd als sociaal gezien: alles met het gezin willen doen). Daarnaast geeft 

deze doelgroep ook duidelijk aan dat ze niet te vaak iets cultureels willen 

doen met de kinderen, omdat het wel bijzonder moet blijven. De kinde-

ren moeten het ervaren als een extraatje. Als laatste drempel wordt de 

onbekendheid met het aanbod genoemd, vooral op het gebied van po-

diumbezoeken met de kinderen erbij. Voor deze doelgroep gaat het dus 

grotendeels om praktische drempels. 

Eenvoudige Pensioengenieters en museumbezoek
Wanneer de Eenvoudige Pensioengenieters een bezoek brengen aan 

een museum, is het voor hen belangrijk dat de tentoonstelling of col-

lectie een interessant, herkenbaar onderwerp heeft. Daarnaast geven zij 

aan het fijn te vinden om contact te hebben met de mensen die in het 

museum werken. Om die reden gaan zij ook vaker naar de kleinere mu-

sea die draaien op vrijwilligers die de tijd hebben om te vertellen over het 

museum en ook echt kennis hebben over wat er te zien is. 

Een drempel voor deze doelgroep bij museumbezoek is vaak de onbe-

kendheid met het aanbod; de publiciteit bereikt deze doelgroep niet al-

tijd. Verder hebben zij vaker het gevoel dat met name een bezoek aan de 

grote musea ‘niets voor hen is’. De grootschaligheid en de luxe uitstraling 

van deze musea brengen voor deze doelgroep een bepaalde afstande-

lijkheid met zich mee, een gevoel dat deze instellingen niet voor hen be-

doeld zijn. De kleinere musea passen beter bij hen. Tot slot is ook de prijs 

een drempel voor Eenvoudige Pensioengenieters. Gratis toegang is voor 

hen duidelijk een lokker. Deze doelgroep ervaart alle drie soorten drem-

pels: sociale, competentie- en praktische drempels.

Startende Stedelingen en museumbezoek
Hoewel de Startende Stedelingen cultuur als vanzelfsprekend zien, er-

varen zij ook drempels bij een museumbezoek. Belangrijke factoren zijn 

de inhoud & presentatie, een gevoel van allure/spektakel en grootsheid, 

de sfeer, het horeca-aanbod en de bereikbaarheid. De belangrijkste 

drempels voor deze doelgroep zijn de onbekendheid met het museum-

aanbod en de concurrentie van andere (vrijetijds)activiteiten. Deze doel-

groep laat zich vooral weerhouden door praktische drempels.

Praktische drempels beperken de cultuurdeelname 
van de doelgroepen die cultuur als optie ervaren 
en wel enige interesse hebben. Daarna volgen de 
sociale drempels en competentiedrempels.

En dus?
… biedt het wegnemen van 
praktische drempels (zoals 

entreekosten en het ontbreken 
van informatie) en sociale 

belemmeringen (zoals de sfeer en 
entourage) kansen om doelgroepen 

met interesse voor cultuur te 
bereiken. 
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60%
jamila alaoui

Ik zou best vaker naar iets toe willen, 
maar ik heb weinig tijd en ik weet ook 
niet goed waar ik de juiste informatie 
vandaan moet halen. Ik ben namelijk 
niet zo’n planner. Reserveren heb ik 
een hekel aan. Hoe kan ik nou een 
half jaar van tevoren al weten waar ik 
vanavond zin in heb? Ik wil nu kunnen 
kiezen waar ik naartoe wil. En dan wil 
ik niet mijn adres achterlaten. Gewoon 
een kaartje kopen, wat gaat het ze 
verder aan. Dan blijven ze maar post 
sturen waar ik niet om heb gevraagd.
Hoewel ik steeds meer van klassieke 
muziek ga houden, zie ik mijzelf nog 
niet zo gauw een concertzaal voor 
klassieke muziek bezoeken. Het beeld 
dat ik daarbij heb is toch een beetje 
deftig en volgens mij is het publiek 
een stuk ouder dan dat ik ben. Maar 
wie weet komt dat nog als ik eenmaal 
rechter ben!

jamila alaoui
21 jaar
studentikoos
Cultuurdeelname 60/100



80%
manuela kamps manuela kamps

27 jaar
startende stedeling
Cultuurdeelname 80/100

Tijd is iets waar ik altijd een tekort aan 
heb en daardoor bezoek ik minder vaak 
een voorstelling dan ik eigenlijk zou 
willen. Maar ik vind ook de toegangs-
prijzen aan de hoge kant, vooral voor 
concerten, maar ook voor theater. Bij 
een klassieke balletvoorstelling zal je 
mij sowieso niet gauw vinden. Ik heb 
niet het idee dat dat iets voor mij is en 
ook schrikt de sfeer die daar hangt me 
af: veel ouder publiek en een beetje, 
hoe zal ik het netjes zeggen, opgedirkt. 
Wat ik ook moeilijk vind is om goede in-
formatie te krijgen. Er is wel veel infor-
matie, maar het is niet eenvoudig om 
uit al die informatie precies die dingen 
te pikken die voor mij interessant zijn. 
Ik ervaar dat nog het meeste met het 
museumaanbod, dus wellicht kan daar 
nog iets aan verbeterd worden in de 
communicatie.



40%
sander gabor

Met een gezin ben je zo 100 euro kwijt 
voor een bezoek aan een theater of 
concert, en dat vind ik tamelijk veel. In 
musea komen we al helemaal nooit, 
hoewel ik het goed vind dat ze dat met 
school wel doen. Doordat het me niet 
zo interesseert, weet ik ook niet goed 
wat er allemaal is, dat moet ik toe-
geven. Misschien is er soms best wel 
iets dat voor ons interessant zou kun-
nen zijn, maar dan weet ik het gewoon 
niet. Als we eropuit gaan, moet het ook 
echt iets bijzonders zijn, vind ik. En dan 
hebben we er ook best geld voor over. 
Het moet een totaalervaring zijn, waar 
iedereen zich prettig bij voelt. Bijvoor-
beeld een dag naar het Archeon of in 
eigen stad de Wereldhavendagen.

sander gabor
34 jaar
sportief gezin
Cultuurdeelname 40/100



50%
herman van der linden

We hebben tijd genoeg, maar we gaan 
nauwelijks uit. Het is gewoon niet echt 
iets voor ons, die theaters en concert-
zalen. Het is meer voor gestudeerde 
mensen, zeg ik wel eens. Mijn zoon is 
het daar niet mee eens, maar ja, die 
heeft gestudeerd! Waar we wel eens 
zijn geweest, is bij het Zondagochtend-
concert in de Doelen, met Gerard Cox. 
Heerlijk Rotterdams was dat, en goed 
betaalbaar. Meestal vind ik het ook al-
lemaal veel te duur. Ik heb er gewoon 
het geld niet voor over. En ‘s avonds ko-
men we sowieso de deur niet meer uit. 
Wat we wel eens doen, is op de fiets 
naar Schiedam, en dan het Jenever-
museum bezoeken of iets soortgelijks. 
In het Fort aan den Hoek van Holland 
komen we bijvoorbeeld ook af en toe 
als we visite hebben. De vrijwilligers 
die je rondleiden weten ook echt waar 
ze het over hebben. Dat interesseert 
ons meer dan kunst.

herman van der linden
69 jaar
eenvoudige pensioengenieter
Cultuurdeelname 50/100
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h5 Wat willen wij?

In dit hoofdstuk laten 
we alleen het publiek, 
de personages, aan het 
woord. Daarnaast is in 
een schema samengevat 
wat de Rotterdamse 
doelgroepen precies 
aan cultuurparticipatie 
doen, wat ze zoeken in 
het culturele aanbod, 
waar ze behoefte aan 
hebben en via welke 
media ze te bereiken zijn.
60  |  Wat willen wij?



80%
manuela kamps manuela kamps

27 jaar
startende stedeling
Cultuurdeelname 80/100

Ik zou best vaker aan cultuur 
willen doen, maar ik heb een 
druk leven en er gewoon de tijd 
niet altijd voor. Plannen doe ik 
niet echt. Met mijn vriendinnen 
besluiten we vaak  kort van te-
voren waar we zin in hebben. 
Posters in de stad, e-nieuws-
brieven of berichten via sociale 
media zijn heel handig om ons 
op de hoogte te houden. Daar-
na kijk ik vaak op websites voor 
meer informatie. Wat daar te 
vinden is in beeld en tekst vind 
ik heel belangrijk. Het moet dui-
delijk weergeven wat ik kan ver-
wachten: is het om te lachen, is 
het serieus, waar gaat het over, 
dat soort dingen. Zeker als het 
een genre is waar ik normaal 
niet gauw naartoe zou gaan. 
Ik denk verder dat ik voorna-
melijk afga op wat ik in mijn 
omgeving hoor, van vrienden, 
collega’s en familie. Dat gaat 

tegenwoordig trouwens ook 
makkelijker via de sociale me-
dia. Als iemand van mijn vrien-
den iets ‘leuk’ vindt of naar een 
‘event’ gaat, kijk ik toch even 
wat het is. 
Musea loop ik gek genoeg niet 
gauw binnen. Ik heb meestal al-
leen ‘s avonds tijd, en dan zijn de 
musea dicht. En de sfeer trekt 
me ook meestal niet zo aan. Als 
er een bekende kunstenaar te 
zien is, of het gaat over een on-
derwerp dat me interesseert, 
dan kom ik wel. Het is dan wel 
fijn als er ook een café is om met 
vriendinnen even te blijven han-
gen. Voor mij is het in ieder geval 
belangrijk dat ik ook de komende 
jaren naar het theater en de bi-
oscoop kan blijven gaan en dat 
ik festivals kan blijven bezoeken 
met een groot sociaal karakter, 
zoals de Parade en het Interna-
tional Film Festival Rotterdam.



90%
karel sandbergen karel sandbergen

46 jaar
welgestelde
Cultuurdeelname 90/100

Eigenlijk is er weinig wat ik op cultureel 
gebied mis in Rotterdam. Ik word goed 
en ruim op tijd op de hoogte gehouden 
van mijn favoriete festivals en podia. 
Planning is voor mij belangrijk en als 
alle brochures weer in de bus vallen, 
heb ik al heel veel voorpret door samen 
met mijn vrouw en met vrienden het 
hele komende seizoen al zo’n beetje uit 
te zetten. Het is leuk om te zien dat de 
kinderen ook al beginnen mee te den-
ken over waar ze naartoe zouden wil-
len. Losse kaartverkoop gedurende het 
seizoen komt er weinig van. Dat geldt 
natuurlijk niet voor musea, al plannen 
we wel enige tijd van tevoren het mo-
ment waarop we gaan. In de Uitagen-
da vind je altijd een goed overzicht wat 
er te doen is de komende maand op 
cultureel gebied en als we boodschap-
pen doen pakken we die altijd wel even 
mee. Met de grote zomerfestivals zijn 
we niet zo bezig. Wij houden meer van 
het North Sea Jazz Festival en het Rot-
terdam Philharmonic Gergiev Festival. 
Maar het is goed dat er ook andere fes-
tivals zijn, omdat veel mensen ervan 
genieten. Voor ieder wat wils, dat is 
Rotterdam!



80%
margot van oorschot margot van oorschot

66 jaar
seniore cultuurliefhebber
Cultuurdeelname 80/100

Ik blijf goed op de hoogte van wat er 
speelt door de prachtige brochures van 
de theaters en andere informatiebron-
nen van de culturele instellingen. Ze 
weten me goed te vinden. De Uitagen-
da is ook heel handig, want daar staat 
echt alles in wat er de komende maand 
op cultureel gebied te doen is in Rotter-
dam. Daar heb ik zelfs een abonnement 
op genomen, zodat ik er niet meer zelf 
aan hoef te denken. 
Het liefst koop ik kaarten bij een echt 
mens, achter een kassa, maar als het 
niet anders kan, doe ik het ook wel via 
internet. Ik kom in Rotterdam op cultu-
reel gebied uitstekend aan mijn trekken 
met die mooie theaters, prachtige mu-
sea en al die festivals. Wat mij betreft 
mag het allemaal blijven! Het enige 
puntje – maar dat had ik al gezegd – is 
dat ik graag meer voorstellingen over-
dag zou willen. Ik denk dat daar ook een 
grote behoefte aan bestaat bij de echte 
ouderen. Verder vind ik de persoonlijke 
benadering altijd heel fijn; gratis kopje 
koffie, vriendelijke medewerkers bij de 
deur en garderobe en dat ik makkelijk 
iemand om informatie kan vragen.  Dat 
geeft mij echt een gastvrij gevoel, dan 
ben ik echt een avond of dag uit!



60%
YAMina benali yamina benali 

12 jaar
thuiswonende jongere
Cultuurdeelname  60/100

Wat ik wil? Dansen! Meedansen in het 
Zomercarnaval en op Dunya – dat doe 
ik al samen met mijn tante – en naar 
dansfilms in de bioscoop. Mijn tante 
gaat met haar beste vriendin ook wel 
eens naar een popconcert en als ik 16 
ben, mag ik een keer mee, zei ze. Dat 
lijkt me geweldig, Justin Bieber had ik 
best graag willen zien! 
Ik doe graag veel met mijn vrienden: 
luisteren naar FunX radio, met elkaar 
dansen, een beetje door de stad lopen, 
naar de bioscoop gaan, dat soort din-
gen. Naar een museum ga ik echt niet 
meer. Behalve als ze het een beetje leu-
ker maken. Dat er echt wat te doen is. 
En het mag best wat goedkoper voor 
mensen met niet zoveel geld! Het al-
lerliefste wat ik wil, is ouder worden: 
dan kan ik zelf beslissen waar ik mijn 
geld aan uitgeef en wat ik doe. Ik weet 
nu al wat dat wordt: dansen!



60%
jamila alaoui jamila alaoui

21 jaar
studentikoos
Cultuurdeelname 60/100

Eigenlijk heb ik natuurlijk ner-
gens tijd voor. Ik moet stude-
ren, studeren, studeren. En ik 
heb geen geld. Dus veel cultuur 
bezoek ik niet. Waar mensen 
van mijn generatie (ahum) ook 
een beetje last van hebben, 
is onbekendheid met theater 
en concerten. Het is dat mijn 
vriend in het Rotterdams Stu-
denten Orkest speelt, anders 
had ik nooit van mijn leven 
klassieke muziek gehoord van 
Mozart of Beethoven. Nu vind 
ik het prachtig! Maar ik zal niet 
gauw uit mezelf naar een con-
certzaal gaan. Dan zit ik daar 
tussen al die 50-plussers. Niks 
op tegen natuurlijk, maar ik pas 
er niet echt tussen. 
Ik weet vaak niet goed wat ik 
kan verwachten; ook bij musea 
heb ik dat heel sterk. 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 bijvoor-

beeld. Maak korte clipjes van 
wat je te bieden hebt en ver-
spreid die via de sociale media. 
En geef korte en duidelijke in-
formatie. Wees eerlijk. En geef 
een aantrekkelijke studenten-
korting. Last minute kaartjes 
voor studenten zie ik wel zit-
ten, zeker omdat ik toch niet 
echt ver vooruit plan. Voor een 
groot popconcert doe je dat 
natuurlijk wel af en toe, omdat 
het anders is uitverkocht. En 
nu we het toch over pop heb-
ben, een goed poppodium zou 
een echte aanvulling zijn voor 
Rotterdam. Voor de jongeren in 
Rotterdam is er de laatste jaren 
het een en ander weggevallen 
en het lijkt mij leuk om meer 
festivals in Rotterdam te kun-
nen bezoeken die echt op mij 
en mijn vrienden zijn gericht. 
Als die festivals voor jongeren 
en het poppodium er komen en 
de leuke – en gratis! -  festivals 
die er al zijn in de stad blijven, 
dan gaan ik en mijn vrienden er 
zeker wel naar toe! 



40%
sander gabor sander gabor

34 jaar
sportief gezin
Cultuurdeelname 40/100

Podia en musea kunnen meer rekening 
houden met gezinnen met kinderen, 
vind ik. Als ze alleen maar stil en rus-
tig mogen zijn, neem ik mijn kinderen 
niet zo makkelijk mee naar het theater 
of een museum. Ik was jaren geleden 
een keer bij een voorstelling – volgens 
mij was het in een LCC – en daar zaten 
de kinderen vooraan, en de ouders in 
de rijen daarachter. Kijk, zo hoort het! 
Kinderen moeten zich op hun gemak 
kunnen voelen. Maak het een bijzon-
dere ervaring voor ze – zo vaak gaan 
we tenslotte niet. En maak de kaartjes 
voor ons niet te prijzig, omdat het leven 
met kinderen al duur genoeg is.
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. Als ik zelf ergens naartoe 
ga, is het dan ook meestal de bioscoop, 
naar een film met bekende acteurs, of 
naar een popconcert van een band die ik 
goed vind. Waar ik behoefte aan zou heb-
ben is een magazine speciaal voor het 
kinderaanbod. Zodat je alles overzichte-
lijk bij elkaar hebt inclusief de praktische 
informatie. Als dat er komt, mogen ze me 
dat iedere maand toesturen en gaan we 
zeker vaker!



50%
herman van der linden herman van der linden

69 jaar
eenvoudige pensioengenieter
Cultuurdeelname 50/100

Waar we graag komen, is in het wijkge-
bouw bij ons om de hoek. Het is er heel 
gezellig en veel van onze buren en vrien-
den komen er ook. Ik denk dat de Rot-
terdamse gezelschappen en musea veel 
vaker bij ons op bezoek kunnen komen. 
Soms gebeurt dat al wel eens, maar 
veel te weinig, denk ik. Wij gaan echt niet 
meer ‘s avonds naar de stad, maar als 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
hier een keer zou komen met een mooi 
programma, zouden we zeker gaan. En 
waarom organiseren meer musea niet 
eens een mooie tentoonstelling die door 
de wijken reist? Ik denk dat ze dan veel 
meer publiek kunnen trekken. Nu heb-
ben veel mensen toch het idee dat het 
niet echt iets voor ze is, dat het alleen 
voor gestudeerde mensen is. Maar als 
het in hun eigen wijkgebouw is, komen 
ze misschien toch even kijken. Ik in ieder 
geval wel. Eén berichtje in het huis-aan-
huisblad is genoeg. Die kranten worden 
hier gespeld.



30%
Aydın Çelik Aydın Çelik

32 jaar
doorzetter
Cultuurdeelname 30/100

Zoals ik eerder al zei, is cultuurbezoek 
niet echt iets voor mij. Soms hoor ik ach-
teraf dat er een Turkse muziekgroep was 
in Theater Zuidplein, maar dan is het al 
weer voorbij. Misschien zouden ze dat 
vaker kunnen doen. Ik weet alleen niet 
goed waar ik die informatie vandaan 
moet halen. Alleen de huis-aan-huisbla-
den blader ik wel eens door, vooral voor 
de advertenties eigenlijk. Een heel artikel 
lezen, daarvoor is mijn Nederlands nog 
niet goed genoeg. Van festivals weet 
ik ook niet veel. Geen idee wanneer het 
volgende Dunya Festival is. Maar mijn 
familie en vrienden weten dat wel en 
dan gaan wij zeker mee. De broer van 
mijn vrouw weet er veel meer van. Die 
is hier geboren en heeft ook gestudeerd. 
Hij werkt bij de gemeente en van hem 
hoor ik wel eens dat er wat leuks te doen 
is in de stad. De Wereldhavendagen bij-
voorbeeld, die zijn toch altijd begin sep-
tember? Kijk, dat weet ik wel! Misschien 
moet ik hem vragen of hij mij kan vertel-
len wanneer er weer Turkse muziek is in 
Theater Zuidplein, of in het wijkgebouw. 
Dan kom ik zeker!



10%
carla de visser carla de visser

54 jaar
modale medior
Cultuurdeelname 10/100

Omdat het me niet zo interesseert, ben 
ik ook niet zo op de hoogte van wat er 
speelt in Rotterdam. Ik hou van gezellig-
heid, en zou daarom best wat vaker naar 
het oude of nieuwe Luxor willen gaan. 
Vroeger ging ik wel naar de kerstshows 
van Dave on Stage in het Luxor, heerlijk 
was dat. Ze zouden eigenlijk best wat 
meer voor ‘ons soort mensen’ kunnen 
programmeren. Gewoon, leuke, gezelli-
ge voorstellingen of liedjesprogramma’s 
voor niet teveel geld. Aankondigen via 
Radio Rijnmond en in de huis-aan-huis-
bladen en klaar ben je. Loes Luca had 
een paar jaar terug zoiets, met Rotter-
damse liedjes. Dat hoorde ik pas achter-
af en daar baalde ik enorm van. Waarom 
wist ik dat nou niet? Of kom eens wat 
vaker optreden in het wijkgebouw. Dat 
fleurt de boel hier lekker op, en er komen 
geheid mensen. 
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Bezoek culturele activiteiten

Genres

Bezoek culturele activiteiten

Festivals

Amateurkunst Gericht op/behoefte aan Gebruikte media

Studentikozen

Jongeren

Studenten

Hoger opgeleiden

• Bioscoop, filmhuis

• Galerieën en ateliers

• Cabaret

• Toneelvoorstellingen

• Pop/rock concerten

• Jazz/blues concerten

• Wereldmuziek concerten

• Musical

• Debatten

• Muziekcafés

• Musea

• de Parade

• International Film Festival 

Rotterdam

• Cameretten

• Wereld van Witte de With

• Pleinbioscoop

• Museumnacht

• Music Republic

• Camping Rotterdam

• Dunya Festival

• Metropolis Festival

• Zomercarnaval

• North Sea Round Town

• Tekenen, schilderen

• Bespelen muziekinstrument

• Fotografie, film en video

• Beeldhouwen

• Ontwerpen van websites

• Toneelspelen

• Klassiek/modern dansen

• Vernieuwing

• Aansluiten op eigen ervaringen 

of identiteit

• Poppodium

• Bruisend uitgaansleven

• Online communities  

(Facebook, Hyves, LinkedIn)

• Vrienden en familie

• Affiches/uithangborden

• Metro en/of Spits

• (Studenten) Uitmail

Sportieve Gezinnen

Gezinnen

• Bioscoop/filmhuis

• Danceparty’s

• Soul/R&B/funk concerten

• Toneelvoorstellingen

• Wereldhavendagen

• Metropolis Festival

• Cameretten

• Bespelen muziekinstrument

• Zingen van popmuziek

• Graffiti

• DJ-en

• Muziek maken op de computer

• Streetdance/breakdance`

• Aanbod podia gericht op 

kinderen

• Betere informatievoorziening

• Opdoen van kennis,  

doorgeven aan kinderen

• Nostalgie 

• Duidelijk kader, zodat men 

weet wat men kan verwachten

• Aanpassen van de voorstel-

lingstijden aan de kinderen

• Online communities 

(Facebook, Hyves, LinkedIn)

• Vrienden en familie

• Affiches/uithangborden

• AD/Rotterdams Dagblad

• Televisie

Eenvoudige Pensioengenieters

Ouderen

• Bioscoop/filmhuis

• Musical

• Uitvoeringen van een koor

• Wijkgebouwen/LCC’s

• Wereldhavendagen

• Zomercarnaval

• Dunya Festival

• Tekenen, schilderen

• Fotografie, film en video

• Zingen 

• Nostalgie

• Opdoen van kennis

• Activiteiten in de buurt

• Huis-aan-huisbladen

• AD/Rotterdams Dagblad

• Televisie

• Vrienden en familie

Doorzetters 

Gezinnen

• Bioscoop

• Hiphop en reggae concerten

• Concerten met brassband- of 

harmoniemuziek

• Zomercarnaval

• Dunya Festival

• Metropolis

• Tekenen

• Fotografie en video

• Bespelen muziekinstrument

• Dansen

• Schrijven van verhalen, gedichten

• Vermaak

• Gezelligheid

• Vrienden en familie

• Metro en/of Spits

• Televisie

• (Museum) Uitmail 

Modale Medioren • Bioscoop/filmhuis

• Pop/rock concert

• Musical

• Cabaret

• Wereldhavendagen

• Zomercarnaval

• Dunya Festival

• Dag van de Romantische 

Muziek

• Fotografie en video

• Tekenen

• Vermaak

• Gezelligheid

• Huis-aan-huisbladen

• Vrienden en familie

• AD/Rotterdams Dagblad

• Televisie

Thuiswonende jongeren

Jongeren

• Bioscoop/filmhuis

• Toneelvoorstellingen

• Cabaret

• Concert soul/R&B/funk

• Concert Hiphop

• Dance-/houseparty’s

• Musical

• Musea

• Zomercarnaval

• Dunya Festival

• Metropolis Festival

• Music Republic

• Nationale Nieuwjaarsnacht

• Tekenen en schilderen

• Websites ontwerpen

• Fotografie, film en video

• Schrijven van verhalen,  

gedichten

• Bespelen muziekinstrument

• Streetdance/breakdance

• Vermaak

• Gezelligheid

• Online communities  

(Facebook, Hyves, LinkedIn)

• Vrienden en familie

• Televisie

• Metro en/of Spits

• Affiches/uithangborden

• Brochures/folders/flyers

• Websites (culturele instellingen)
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Bezoek culturele activiteiten

Genres

Bezoek culturele activiteiten

Festivals

Amateurkunst Gericht op/behoefte aan Gebruikte media

Startende Stedelingen

Jongeren*

Hoger opgeleiden

• Bioscoop/filmhuis

• Toneelvoorstellingen

• Wereldmuziek concerten

• Jazz/blues concerten

• Pop/rock concerten

• Danceparty’s

• Bezienswaardige gebouwen 

(monumenten)

• Galerieën en ateliers

• Dag van de Romantische 

Muziek

• Zomercarnaval

• Dunya Festival

• Poetry International Festival

• Internationale Keuze  

van de Schouwburg

• North Sea Round Town

• de Parade

• International Film Festival 

Rotterdam

• Cameretten

• Wereld van Witte de With

• Museumnacht

• Fotografie en video

• Tekenen, schilderen

• Zingen

• Bespelen muziekinstrument

• Dansen

• Kleinschalige activiteiten

• Inspiratie/verheffing

• Aansluiting eigen ervaringen/ 

persoonlijke ontwikkeling

• Online communities  

(Facebook, Hyves, LinkedIn)

• Vrienden en familie

• Huis-aan-huisbladen

• Affiches/uithangborden

• Brochures/folders/flyers

• Metro en/of Spits

• Uitagenda

• (Museum) Uitmail

Welgestelden

Hoger opgeleiden

Gezinnen

Meer dan 2x modaal inkomen

• Bioscoop/filmhuis

• Toneelvoorstellingen

• Klassieke muziekconcerten

• Opera

• Literaire bijeenkomsten

• Lezingen en debatten

• Balletvoorstellingen

• Musea

• Galerieën en ateliers

• Bezienswaardige gebouwen 

(monumenten)

• Wereldhavendagen

• de Parade

• International Film Festival 

Rotterdam

• Museumnacht

• Rotterdam Philharmonic 

Gergiev Festival

• North Sea Jazz Festival

• Wereld van Witte de With

• Fotografie, film en video

• Tekenen, schilderen

• Textiele werkvormen

• Beeldhouwen

• Dansen

• Bespelen muziekinstrument

• Inspiratie/verheffing

• Aansluiting eigen ervaringen/

persoonlijke ontwikkeling

• Vrienden en familie

• Huis-aan-huisbladen

• Affiches/uithangborden

• Brochures/folders/flyers

• Televisie en radio

• AD/RD

• Uitagenda

Seniore Cultuurliefhebbers

Hoger opgeleiden

Meer dan 2x modaal inkomen

Ouderen

• Bioscoop/filmhuis

• Musical

• Cabaret

• Toneelvoorstellingen

• Musea

• Galerieën en ateliers

• Bezienswaardige gebouwen 

(monumenten)

• Wereldhavendagen

• Internationale Keuze van de 

Schouwburg

• Rotterdam Philharmonic 

Gergiev Festival

• Cameretten

• Operadagen

• Dag van de Romantische 

Muziek

• Poetry International Festival

• Fotografie, film en video

• Tekenen, schilderen

• Bespelen muziekinstrument

• Inspiratie/verheffing

• Aansluiting eigen ervaringen/

persoonlijke ontwikkeling

• Huis-aan-huisbladen

• Vrienden en familie

• AD/Rotterdams Dagblad

• Metro en/of Spits

• Uitagenda

• (Museum) Uitmail

* De doelgroepen die cursief zijn gedrukt, zijn de doelgroepen zoals de gemeente Rotterdam deze beschrijft.
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Een groot deel van de gebruikte onderzoeken zijn open-
baar en op de verschillende websites van onderzoeksin-
stellingen terug te vinden. De onderzoeken die gedaan 
zijn in de Rotterdamse culturele sector zijn gedeeltelijk 
openbaar. Voor meer informatie over de gebruikte onder-
zoeken kan contact worden opgenomen met de afdeling 
Onderzoek & Expertise van Rotterdam Festivals.
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Vrijwel alle informatie in de publicatie is gebaseerd op onderzoek. 

Een lijst met de gebruikte onderzoeken is te vinden op pagina 68/69.  

De teksten zijn zo objectief mogelijk opgesteld, en de verbindingen 

en combinaties zo logisch mogelijk gelegd door de schrijvers van 

de afdeling Onderzoek & Expertise van Rotterdam Festivals, Eelke 

Bosman en Cynthia Dekker. De uitspraken van de personages zijn 

gebaseerd op onderzoek, maar de personages zelf zijn fictief. Er is  in 

de loop der jaren het meeste onderzoek uitgevoerd onder het festi-

valpubliek en theaterpubliek waardoor er over deze cultuurvormen  

vaak meer informatie ter beschikking is dan over andere disciplines. 

Wij hebben getracht een evenwichtig overzicht aan te brengen tus-

sen de verschillende disciplines. 

Een begeleidingscommissie bestaande uit Louise Henderickx, be-

leidsmedewerker onderzoek van dienst Kunst & Cultuur gemeente 

Rotterdam, Jos de Haan, hoofd van de onderzoeksgroep Tijd, media en 

cultuur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Richard Stuivenberg, 

zelfstandig tekstschrijver/redacteur in de culturele sector en tekstre-

dacteur van de publicatie en Johan Moerman, directeur Rotterdam 

Festivals hebben de schrijvers geadviseerd. Uiteraard ligt de eindver-

antwoordelijkheid voor de tekst uitsluitend bij Rotterdam Festivals.  

verantwoording
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