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De Cultuurmonitor is een instrument door en voor
de culturele sector. De monitor brengt gegevens
samen over ontwikkelingen in het culturele leven
en wil daarmee bijdragen aan een sterke
cultuursector in Nederland.
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SAMENVATTING
De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor
bestaat – naast een introductie en een overkoepelend
hoofdstuk – uit negen domeinhoofdstukken en vier
themahoofdstukken. Domeinhoofdstukken bieden
kerncijfers en tonen de belangrijke trends en
ontwikkelingen per culturele discipline of deelsector.
Themahoofdstukken beschrijven beleidsthema’s en
onderwerpen die voor de gehele cultuursector van
belang zijn. Dit gedeelte van de Jaarrapportage 2021
bevat samenvattingen van zowel elk van de domeinen themahoofdstukken als van het overkoepelende
hoofdstuk.

Detail uit de kunstinstallatie After Nature (Leonard van Munster) / Fotografie: Lisa
Maatjens

SAMENVATTING
CULTUUR IN 2021: VIJF TRENDS
Dit hoofdstuk behandelt vijf opvallende
ontwikkelingen in de culturele sector en
brengt daarmee belangrijke
domeinoverstijgende ontwikkelingen samen.
Sinds maart 2020 heeft de voortdurende
coronapandemie een ongeëvenaard effect op
de samenleving en daarmee ook op het
culturele leven. Er doen zich zware verliezen
voor in inkomsten en publieksbereik en er
treden verschuivingen binnen het culturele
aanbod op. Hiernaast manifesteren zich
echter ook kansen, met name in het digitale
domein. Naast deze directe effecten heeft de
pandemie ook ontwikkelingen die al langer in
de cultuursector spelen scherp in het licht
gebracht. Het gaat hierbij om economische
kwesties zoals de precariteit van de culturele
en creatieve arbeidsmarkt, maar ook om
thema’s als diversiteit en inclusie,
cultuurparticipatie, digitalisering en het
maatschappelijke engagement van
kunstenaars en makers.
DOMEIN: AUDIOVISUEEL
De coronapandemie zorgde voor
verstoringen en verschuivingen in het domein
Audiovisueel. De omzet van bioscopen
daalde sterk door de verplichte sluitingen.

Grote buitenlandse films werden uitgesteld,
waardoor het marktaandeel van de
Nederlandse film steeg. Dit uitstel kan ervoor
zorgen dat het dringen wordt op het witte
doek wanneer de uitgestelde films alsnog in
een korte tijdsspanne worden uitgebracht.
Iets soortgelijks geldt voor de productie: de
inhaalslag die nu gemaakt wordt voor
uitgestelde producties leidt tot tekorten op de
arbeidsmarkt.
Streamingdiensten profiteerden juist
van de lockdowns, en zagen een nog snellere
omzetgroei dan in voorgaande jaren. Deze
groei heeft verschillende gevolgen voor de
sector, waaronder discussie over het opnieuw
investeren van inkomsten in de sector en een
grote vraag naar nieuwe verhalen en
talentvolle scenaristen.
DOMEIN: BEELDENDE KUNST
Vóór de coronacrisis was de positie van
beeldend kunstenaars al bijzonder precair.
Hoewel vele instellingen sinds de crisis
hameren op recent opgestelde
arbeidsrichtlijnen, zijn de verschillen binnen
het domein Beeldende Kunst nog altijd
groot. Dat geldt met name voor de
inkomsten van beeldend kunstenaars.
Daarnaast zijn vrouwelijke makers
ondervertegenwoordigd op beurzen en in

collecties, en ondanks de toegenomen
aandacht voor diversiteit blijven museum- en
instellingsbesturen meestal wit, hoogopgeleid
en mannelijk.
Bezoekersaantallen voor kunstmusea
en instellingen zijn na twee jaar corona sterk
gedaald, waardoor sommige instellingen het
risico lopen op onherstelbare financiële
schade. Toch zijn er ook lichtpuntjes: er
wordt nog harder gestreden voor diversiteit
en inclusie, kunstkopers blijven trouw, en
digitalisering biedt sinds de coronacrisis ten
dele een uitkomst voor musea, makers en
galeries.
DOMEIN: ERFGOED
Binnen het domein Erfgoed ligt de nadruk op
de gemeenschap. De verschuiving van een
expert gedreven bepaling van wat erfgoed is
naar het belang van de erfgoedgemeenschap
– waarin iedereen meedoet aan cultureel
erfgoed – staat in meerdere ontwikkelingen
centraal. Zie bijvoorbeeld het Verdrag van
Faro, de gevoelde urgentie en groei van
initiatieven omtrent meerstemmigheid,
diversiteit en inclusie, en de toenemende
belangstelling voor immaterieel erfgoed.
Vanwege de voortdurende
coronapandemie en de maatregelen van het
kabinet vond erfgoedbeleving ook in 2021
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vaak online plaats. Als gevolg daarvan
verkregen instellingen de mogelijkheid tot het
bereiken van nieuw publiek. Tegelijkertijd
bood digitalisering ook de nodige
uitdagingen voor het duurzaam bewaren van
erfgoed. Dit laatste vraagt om meer digitale
samenwerkingsverbanden tussen instellingen,
zowel nationaal als internationaal.
DOMEIN: GAMES
Het domein Games groeit jaarlijks met
indrukwekkende cijfers. Dat geldt niet alleen
voor het aantal makers van games, maar ook
voor het aantal spelers en de omzet. De
coronacrisis heeft deze groei over het
algemeen versterkt. Naast de economische
waarde stijgt ook de culturele erkenning van
games. Steeds vaker ontstaan daardoor
raakvlakken met andere culturele domeinen.
Niettemin kent de industrie ook
uitdagingen. Zo kunnen Nederlandse makers
veel minder gebruikmaken van
subsidiemogelijkheden dan buitenlandse
collega’s. Er zijn extra inspanningen nodig
om (Nederlandse) games als cultureel
erfgoed te bewaren. Het groeiend aantal
nieuwe games maakt het moeilijker om met
een nieuwe game op te vallen. En er is nog
een lange weg te gaan op het gebied van
diversiteit, al is een positieve ontwikkeling

dat steeds meer personen en organisaties
deze bewandelen.
DOMEIN: LETTEREN
De coronacrisis zorgde binnen de letteren
voor ‘een jaar van winnaars en verliezers’.
Hoewel er meer gelezen werd, de markt
pluste en webwinkels profiteerden, waren er
negatieve gevolgen voor onder meer
boekwinkels, makers en de leesvaardigheid
van scholieren. Ook werkte de coronacrisis in
het nadeel van het in 2019 gestarte
Leesoffensief: een collectieve inzet op
leesbevordering die door de snelle terugloop
in leesvaardigheid en leesplezier steeds meer
noodzaak is.
Noodzaak wordt ook steeds meer
gevoeld om de letterensector diverser en
inclusiever te maken, met verschillende
ambities, initiatieven en onderzoeksprojecten
als resultaat. Vernieuwing in het boekenvak
komt ook tot uiting in diverse vormen van
innovatie, die zich onder meer richten op
nieuwe manieren van metadatering, het
aanbevelen van boeken, digitale literatuur en
het gesproken woord.

DOMEIN: ONTWERP
Het domein Ontwerp in de Cultuurmonitor
bestaat op dit moment uit twee
subdomeinen: Architectuur en Design.

Subdomein: Architectuur
Architecten en ontwerpers van de ruimtelijke
omgeving zijn ‘een belangrijk instrument’ om
veranderingen zoals klimaatadaptatie te laten
slagen en worden steeds vaker gepresenteerd
als experts op het gebied van sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Maar met dit
werken vanuit opgaven verandert
logischerwijs ook de rol van de architect
binnen het vakgebied. En door
schaalverkleining en versplintering in de
arbeidsmarkt is een aanzienlijke groei van het
aantal zelfstandigen zichtbaar. Dit maakt de
positie van de (zelfstandige) architect
kwetsbaar, omdat grotere bureaus beter
bestand zijn tegen financiële risico’s,
waardoor zij vaker (kunnen) meedoen met
aanbestedingen.
Wanneer gekeken wordt naar
genderverhoudingen in de architectuursector,
zijn vrouwen meestal in de minderheid en
ook in vergelijking met andere landen komt
Nederland er bekaaid vanaf. Niettemin zien
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we een opmars van vrouwen op
architectuurgerelateerde opleidingen, en ook
initiatieven om de sector inclusiever te maken
zijn zichtbaar.

Subdomein: Design
Net als bij Architectuur wordt
design ingezet bij het aankaarten, oplossen of
onderzoeken van urgente problemen in de
maatschappij. De zogeheten
discipline social design is hier een concreet
voorbeeld van. Nieuw is dit fenomeen zeker
niet, maar er is wel steeds meer
maatschappelijk draagvlak voor dat zorgt
voor een groeiende belangstelling voor
inclusief ontwerp. Het werkveld van
designers verbreedt, en cross-overs tussen
design en andere sectoren vinden vaker
plaats.
Daarnaast leeft de
duurzaamheidsgedachte breed in de
designsector: designers experimenteren
steeds meer met nieuwe, organische
materialen en sluiten aan bij het wereldwijde
streven naar hergebruik en circulariteit. De
veelzijdigheid en grenzeloosheid van design
maken het een buitengewoon dynamisch
domein.

DOMEIN: PODIUMKUNSTEN

Subdomein: Theater

Het domein Podiumkunsten in de
Cultuurmonitor bestaat op dit moment uit
twee subdomeinen: Muziek en Theater.

De coronacrisis heeft verschillende
knelpunten in het systeem van de
podiumkunsten en culturele financiering aan
het licht gebracht. Vrije producenten zagen
de grootste krimp in hun eigen inkomsten en
omzet. De kwetsbare positie van de zzp’ers in
de podiumkunstensector werd pijnlijk
blootgelegd. Het beoogde ‘trickle down’effect van de steunmaatregelen bleek niet
gerealiseerd. In overige deelsectoren kromp
de totale omzet minder sterk door de
stabiliserende werking van meerjarige
subsidies en de ontvangen coronasteun.
Maar niet alles bleek negatief.
Theaters experimenteerden met nieuwe
mogelijkheden voor online presentaties om
zo alsnog publiek te kunnen bereiken. En
verschillende ondersteunende initiatieven
werden in het leven geroepen om diversiteit
en inclusie te verankeren in de sector.

Subdomein: Muziek
De muzieksector is, net als de andere
podiumkunsten, zwaar getroffen door de
coronapandemie omdat liveoptredens een
belangrijke uitingsvorm en inkomstenbron
voor artiesten en andere werkenden zijn. De
digitalisering van optredens is dan ook een
belangrijk antwoord vanuit de sector en met
digitale optredens kan een groot publiek
bereikt worden. Tegelijkertijd werken digitale
optredens meestal nog niet als verdienmodel.
Op dit moment zijn er nog weinig
cijfers over diversiteit en inclusie in de
Nederlandse muzieksector beschikbaar. Wel
is duidelijk dat vrouwelijke musici gemiddeld
minder inkomsten uit de muziek hebben en
vaker met educatieve activiteiten bezig zijn
dan hun mannelijke collega’s. Er is echter
beweging naar een inclusievere én een
duurzamere sector zichtbaar.

THEMA: BEROEPSPRAKTIJK
De culturele arbeidsmarkt groeide het
afgelopen decennium. Bij deze groei is echter
verschil te zien tussen het aantal banen voor
werknemers en het aantal zelfstandigen,
waarbij het aantal zelfstandigen harder groeit.
Het is lastig te bepalen hoeveel werk er met
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de groei van het aantal personen dat
werkzaam is in de gehele sector nu
daadwerkelijk is bijgekomen. Ook zijn er
verschillen te zien tussen de deelsectoren en
de beroepsgroepen daarbinnen. Bij dit thema
gaan we achtereenvolgens in op de omvang
van de werkgelegenheid, kenmerken van de
beroepspraktijk, de invloed die corona op
deze beide zaken heeft gehad en de mate van
toegankelijkheid van de culturele
arbeidsmarkt. Afsluitend volgt een reflectie
op de stappen die worden genomen om
veranderingen gericht door te voeren.

zijn weg terugvindt. Er is volop aandacht
voor de culturele infrastructuur, maar het is
net zo belangrijk om na te denken over het
herstel van cultuurparticipatie. Want hoewel
mensen niet stilzaten tijdens de crisis – er
werd meer gelezen, er werden meer games
gespeeld, er werd volop gestreamd en videoon-demand floreerde – zullen er forse
inspanningen nodig zijn om
cultuurparticipatie ‘van en voor iedereen’
(weer) mogelijk te maken.

THEMA: CULTUUR EN PARTICIPATIE

De cijfers laten er geen misverstand over
bestaan: de aarde warmt steeds verder op,
met grote gevolgen voor de leefbaarheid van
de wereld. Verduurzaming is daardoor nodig,
waarbij de cultuursector een belangrijke rol
kan vervullen. Niet alleen kan de sector zijn
eigen ecologische voetafdruk verkleinen,
maar ook kan deze anderen hiertoe
stimuleren en bijdragen aan creatieve
oplossingen voor de klimaatcrisis. Onderzoek
toont dat de motivatie hiervoor hoog is
binnen de sector, maar dat knelpunten als
een gebrek aan geld, tijd en kennis het
omzetten van ambities in acties kunnen
bemoeilijken. Daar ligt mogelijk een rol voor
de overheid. Op dit moment werken steeds
meer gemeenten (mee) aan het

Een onontkoombare conclusie van dit
hoofdstuk is dat cultuurparticipatie ongelijk
over de bevolking verdeeld is.
Onderwijscarrière, inkomen en
migratieachtergrond blijken een rol te spelen
in het cultuurbereik. Al bestaande verschillen
tussen sociale groepen lijken tijdens de
coronacrisis groter te zijn geworden. Maar
hoe blijvend zijn de effecten van de
coronacrisis op de deelname aan het culturele
leven?
Het herstel van de culturele sector
kan gezien de aanhoudende onzekerheid nog
een lange tijd duren. En ook is het niet
vanzelfsprekend dat het ‘oude’ publiek weer

THEMA: DUURZAAMHEID

verduurzamen van de cultuursector, maar
ontbreekt aandacht voor duurzaamheid in
het landelijke cultuurbeleid.
THEMA: DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit en inclusie (D&I) vormen samen
één van de kernthema’s van de
Cultuurmonitor de komende jaren. In de
monitor en bij de Boekmanstichting als
geheel zijn we toegewijd om D&I kritisch aan
de orde te stellen. Daarbij onderstrepen we
het maatschappelijke debat en belang van
diversiteit en inclusie voor de samenleving. In
dit hoofdstuk brengen we reeds bestaand
onderzoek over diversiteit en inclusie samen.
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INTRODUCTIE
Auteurs: Janna Michael en Jan Jaap Knol
‘Mogen en durven we weer: een culturele herfst
tussen hoop en vrees’ (Spel et al. 2021). Zo luidde in
augustus 2021 de kop van het NRC bij een
voorbeschouwing van het nieuwe seizoen. Inmiddels
zijn we vier maanden verder en in de winter beland.
We ‘mogen’ helaas voorlopig weer minder en de
vrees voor terughoudendheid bij het publiek blijkt
vooralsnog terecht.

Unmute Us Utrecht / Fotografie: Lisa Maatjens

INTRODUCTIE
De hele Nederlandse samenleving is op het
moment van schrijven nog steeds in de greep
van het in 2020 opgedoken coronavirus. En
dat geldt zeker voor de cultuursector omdat
alle instellingen in maart 2020 hun deuren
voor fysiek aanwezig publiek moesten sluiten
en sindsdien met tussenpozen – gedeeltelijk –
weer open konden om vervolgens de deuren
– grotendeels – weer te moeten sluiten.
Hiermee is de toegang tot kunst en cultuur
als publieke ontmoetingsplek – althans in
fysieke zin – in 2020 en 2021 sterk beperkt.
Artistieke productieprocessen zijn
ontregeld en verdienmodellen in de keten
verstoord. Met name zzp’ers en niet
gesubsidieerde producenten zagen hun
inkomsten wegvallen, maar ook voor anderen
is het onzekerheid troef. ‘Wendbaar en
weerbaar’ is de wapenspreuk geworden
waarmee de culturele sector zich moedig
staande houdt, maar het leven tussen hoop
en vrees valt inmiddels velen zwaar.
Tegelijkertijd zijn er ook positieve
ontwikkelingen te melden. Makers lieten zich
niet uit het lood slaan en zetten gedreven hun
artistieke praktijk voort. Digitalisering is in
een stroomversnelling geraakt en met haar
nieuwe manieren van cultuur maken en
beleven. Juist vanwege de grote
veranderingen in de sector zijn data en de
kwalitatieve analyse daarvan belangrijker dan

ooit. Juist nu is het urgent om de gevolgen
van deze coronacrisis goed te volgen en te
begrijpen.
LANDELIJKE CULTUURMONITOR
De landelijke Cultuurmonitor van de
Boekmanstichting zal de komende jaren de
naar verwachting langdurige effecten van de
coronapandemie op de sector monitoren.
Het gaat om grote vragen zoals: ‘Wat zijn de
consequenties van het inkomstenverlies voor
de werkgelegenheid in de sector? Wat is het
effect van de steunmaatregelen? Hoeveel
werkenden hebben de sector verlaten?’ Maar
ook: ‘Wat hebben mensen thuis wel aan
cultuur kunnen beleven en welke wending
neemt digitale programmering in de
toekomst?’ De vragen wachten op empirische
antwoorden die de culturele en creatieve
sector kunnen helpen om uiteindelijk
hopelijk sterker uit deze crisis te komen.
Maar in het culturele leven speelt er –
gelukkig – meer dan alleen ‘corona’. In de
diverse domeinhoofdstukken wordt daarom
ook veel aandacht besteed aan langer lopende
ontwikkelingen en trends in de ontwikkeling
van aanbod, financiering en participatie.
In deze jaarrapportage bundelen we
de analyses die wij in 2021 hebben
geschreven en schetsen daarmee een

uitgebreid beeld van de ontwikkelingen in het
culturele leven van Nederland. We belichten
kenmerkende trends en ontwikkelingen in de
verschillende culturele domeinen en
overkoepelende thema’s die in de sector
spelen. De jaarrapportage heeft ook een
archieffunctie voor ontwikkelingen in 2020
en 2021. Integraal onderdeel van de
Cultuurmonitor is de website waarop wij
regelmatig nieuwe en geüpdatete rapportages
plaatsen en een online database aanbieden
waarin geïnteresseerden zelf data kunnen
opzoeken en in de vorm van grafieken
kunnen bekijken.
BREDE BLIK OP DE CULTURELE
SECTOR
We kijken in deze monitor met een brede blik
naar de culturele en creatieve sector.
Daarmee sluiten we aan bij de definitie die
de Europese Unie hanteert in het kader van
het Creative Europe Programma: ‘Cultural
and creative sectors’ means all sectors whose
activities are based on cultural values and/or
artistic and other creative expressions,
whether those activities are market- or nonmarket-oriented, whatever the type of
structure that carries them out, and
irrespective of how that structure is financed’
(European Parliament and the council 2013).
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We beogen met de brede benadering
van de culturele en creatieve sector inclusief
te zijn: het gaat niet om hiërarchische
connotaties als hoog en laag dan wel om
canoniek en populair maar om die culturele
uitingen die in het leven van mensen
betekenisvol zijn.
Kunst en cultuur zijn meerduidige
termen en kunnen allebei in een brede en
smalle zin begrepen worden (Bisschop Boele
2021). Een breed cultuurbegrip wordt
binnen het domein van betekenisgeving
omschreven (Ibid., 17). Het gaat hierbij om
het geheel van onder andere normen, sociale
omgangsvormen, waarden en tradities van
een maatschappij. Hieronder valt ook het
‘domein van waarde en affect, van zin en
zinnelijkheid’ (Bisschop Boele 2021, 17).
Waarde en affect kunnen op verschillende
kwaliteiten zoals esthetische of verhalende
kwaliteit gebaseerd zijn. Aansluitend bij deze
nadruk op waarde en emotie gaan we voor
deze monitor uit van een breed begrip van de
kunsten, erfgoed en creatieve expressies. Bij
zo’n benadering valt direct op dat cultuur in
de meest uiteenlopende vormen leeft onder
mensen en continue in beweging is. De
Cultuurmonitor beoogt de komende jaren
mee te gaan met deze veranderingen door ze
in kaart te brengen en met data en analyses

toegankelijk te maken voor onderzoek en
beleid.
DEZE EDITIE
In 2020 is een pilotversie van de
Cultuurmonitor gelanceerd en dit jaar
hebben wij het instrument uitgebouwd en
verstevigd. Zo zijn er in 2021 nieuwe
rapportages over ‘Architectuur’ en ‘Design’
bijgekomen, hebben we ‘Diversiteit en
inclusie’ verkend en een datastory over
‘Duurzaamheid’ gepubliceerd. De grote
gevolgen van de coronabeperkingen voor de
deelname aan cultuur blijken uit de nieuwe
themarapportage ‘Cultuur en participatie’ in
deze Cultuurmonitor. In de themarapportage
‘Beroepspraktijk’ wordt stilgestaan bij
ontwikkeling op de arbeidsmarkt, waaronder
de precaire positie van zzp’ers. Alle
bestaande domeinen (‘Audiovisueel’,
‘Beeldende kunst’, ‘Erfgoed’, ‘Games’,
‘Letteren’, ‘Muziek’, ‘Theater’) zijn
uitgebreid, geüpdatet met nieuwe data en
aangescherpt door gesprekken met de
cultuursector. Naast deze inhoudelijke
ontwikkelingen hebben we stappen gezet om
ook een meer overkoepelend beeld van de
sector te kunnen schetsen. Zo presenteren wij
in hoofdstuk ‘Cultuur 2021: vijf
sectoroverstijgende trends’ vijf kenmerkende

ontwikkelingen in de cultuursector door de
ontwikkelingen in verschillende domeinen
samen te brengen. Natuurlijk is de
coronacrisis hier dominant aanwezig, maar
belangrijke transities die de sector ook al
eerder bezig hielden, spelen ook een grote
rol, zoals de maatschappelijke positionering
van makers en kunstenaars en het thema
diversiteit en inclusie. Digitalisering is door
de coronacrisis in een stroomversnelling
geraakt. De kwetsbare positie van een
groeiend aantal zzp’ers in de sector werd
door de coronacrisis bloot gelegd en maakt
versterking van de arbeidsmarkt nog urgenter
dan voor corona.
De Cultuurmonitor wordt gevoed
door (meestal openbaar toegankelijke) cijfers,
literatuur en gesprekken met het veld, die de
cijfers verduidelijken en soms sneller trends
signaleren aangezien de cijfers vaak achter
lopen op de ontwikkelingen. Een
uitgebreidere omschrijving van onze
methodologie is in de bijlage te vinden. Op
themaniveau zullen we de komende tijd
diversiteit en inclusie, impact en
cultuureducatie uitbouwen. Bij de domeinen
willen we digitale cultuur en dans een
prominentere plek geven.
Daarmee wordt bovendien duidelijk
dat de monitor nog in ontwikkeling is. Het
instrument zal de komende jaren verder
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uitgebouwd worden. We bedanken op deze
plaats alle onderzoekers, veldexperts,
vertegenwoordigers van kenniscentra en
brancheverenigingen, alsmede de
begeleidingscommissie en klankbordgroep
voor de samenwerking en de bereidheid om
data en inzichten met ons te delen. Ook dat
helpt om de sector ‘wendbaar’ en ‘weerbaar’
te maken.
LITERATUUR
Bisschoep Boele, E. (2021) ‘Inleiding: over
waarde en dialoog’. In:
Cultuur+Educatie, jrg. 20, nr. 58, 6-26.
European Parliament and the council (2013)
‘Regulation (EU) No 1295/2013 of the
European Parliament and of the Council’.
Op: eur-lex.europa.eu, 11 december.
Spel, M. et al. (2021) ‘Mogen en durven we
weer? Een cultuurherfst tussen hoop en
vrees’. Op: www.nrc.nl, 25 augustus.
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CULTUUR IN
2021: VIJF
TRENDS
Auteurs: Rogier Brom, Thomas van Gaalen, Janna
Michael en Shomara Roosblad
Wat speelt er op dit moment in de culturele sector in
Nederland? In dit hoofdstuk behandelen we vijf
opvallende trends en brengen we
domeinoverstijgende ontwikkelingen vanuit de
verschillende rapportages samen.

ILFU-YALFU / Fotografie: Lisa Maatjens

CULTUUR IN 2021: VIJF TRENDS
INTRODUCTIE
Sinds maart 2020 heeft de voortdurende
coronapandemie een ongeëvenaard effect op
de samenleving en daarmee ook op het
culturele leven. Als gevolg van de
maatregelen die de overheid heeft genomen
om de verspreiding van het virus tegen te
gaan, doen zich zware verliezen voor in
inkomsten en publieksbereik en treden er
verschuivingen binnen het aanbod op. Er
manifesteren zich echter ook kansen, met
name in het digitale domein. Naast deze
directe impact heeft de pandemie ook
ontwikkelingen die al langer in de
cultuursector spelen scherper in het daglicht
gesteld. Het gaat hierbij niet alleen om
economische kwesties zoals de precariteit van
de culturele en creatieve arbeidsmarkt, maar
ook om vraagstukken als diversiteit en
inclusie, cultuurparticipatie en de
mogelijkheden voor digitalisering.

1

1. DE CULTUURSECTOR ZIET
VERLIEZEN, VERSCHUIVINGEN EN
KANSEN ALS GEVOLG VAN DE
CORONACRISIS
De culturele en creatieve sector kon in 2020
en 2021 vanwege de coronapandemie en de
maatregelen ter beperking van de
verspreiding van het virus veel minder fysiek
publiek bereiken. Zo waren er in 2020 ten
opzichte van 2019 liefst 60 procent minder
museumbezoeken (Museumvereniging
2021), ontvingen poppodia en popfestivals
87 procent minder publiek (Dee et al. 2021)
en was er 56 procent minder bezoek in
bioscopen en filmtheaters (Groot 2021).
Deze daling aan bezoeken heeft grote
gevolgen voor de maatschappelijke waarde
die de culturele sector kan realiseren (Raad
voor Cultuur 2021). Gezien de aanhoudende
beperkingen en de terughoudendheid bij een
deel van het publiek moet ook voor 2021
gevreesd worden voor een zeer grote terugval
in de bezoekcijfers. Dit zorgt voor enorme
inkomstenverliezen voor de creatieve en
culturele sector. De Taskforce culturele en
creatieve sector schat voor 2020 het verlies
aan publieks- en zakelijke inkomsten voor de
sector op 2,6 miljard euro (Taskforce

culturele en creatieve sector 2020). Een in de
zomer van 2021 uitgebrachte schatting van
de Taskforce voor 2021 liet een verwacht
verlies van publieksinkomsten van bijna 2,8
miljard euro in vergelijking met 2019 zien
(Taskforce culturele en creatieve sector
2021). De aangescherpte beperkingen van
november 2021 zijn hier nog niet eens in
verwerkt.
Om de door de coronacrisis financieel
zwaar getroffen organisaties en bedrijven te
steunen, heeft het kabinet in 2020 en 2021
generieke steunmaatregelen opgesteld,
waarop ook instellingen in de culturele en
creatieve sector een beroep hebben gedaan.
Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de
culturele en creatieve sector in 2020 1,45
miljard euro aan generieke steunmaatregelen
(Engelshoven 2021a) heeft ontvangen
waarbij de TOZO-steun buiten beschouwing
is gelaten. 1 Specifiek om makers, instellingen
en ondernemingen in de culturele sector te
ondersteunen, heeft het kabinet daarnaast in
2020 en 2021 ruim 1,7 miljard euro aan
specifieke subsidies, leningen en een
garantiefonds beschikbaar gesteld
(Engelshoven 2021a). Een deel van deze
steun bestond uit aanvullende subsidies aan
meerjarig door het rijk gesubsidieerde,

Bedragen uit generieke steunmaatregelen voor 2021 zoals NOW 4 en 5 zijn nog niet bekend gemaakt.
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producerende instellingen. Hiernaast was er
ook specifieke steun voor makers en
verschillende deelsectoren, onder meer voor
vrije (theater)producenten, monumenten,
musea, film, en letteren alsook initiatieven op
het gebied van cultuurparticipatie en
amateurkunst. De Rijkscultuurfondsen
ontwikkelden hiertoe specifieke
steunmaatregelen voor de diverse werkvelden
binnen de culturele sector. Daarnaast stelde
het rijk aan de gemeenten middelen
beschikbaar voor de lokale culturele
infrastructuur. Opgeteld ontving de culturele
en creatieve sector in 2020 en 2021 vanuit
het rijk circa 3,1 miljard aan generieke en
specifieke steun (berekening gebaseerd op
Engelshoven 2021a) zonder dat hier alle
steunpakketten voor 2021 mee gerekend zijn.
Daarnaast sprongen gemeenten en provincies
ook met eigen programma’s en regelingen de
culturele sector te hulp. Daarmee wordt de
verwachte inkomensderving voor een deel,
maar zeker niet volledig gecompenseerd.
Veel gesubsidieerde instellingen
konden met hulp van de uitgebreide
steunmaatregelen in 2020 nog zwarte cijfers
schrijven (Goudriaan et al. 2021; Schrijen
2021; Dee et al. 2021) maar het rapport
Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund laat ook
zien waar de gaten vallen. Culturele
organisaties bezuinigden in 2020 gemiddeld

55 procent op zzp’ers tegenover een
bezuiniging van 3 procent op hun personeel
in loondienst (Goudriaan 2021).
De coronapandemie kan op lange
termijn grote implicaties hebben voor het
culturele leven. De Raad voor Cultuur wijst
op het grote adaptatie- en innovatievermogen
van culturele instellingen (in de BIS) maar
signaleert tegelijkertijd een mentale
overbelasting door de vele onzekerheden en
aanpassingen die de crisistijd van de
medewerkers vraagt (Raad voor Cultuur
2021). Verder klinken er geregeld
waarschuwingen dat betaalde krachten de
sector verlaten en ook vrijwilligers niet meer
beschikbaar zijn (Waarlo 2021;
Museumvereniging 2021).
Hoe kan de cultuursector van deze
crisis herstellen? In het meest recente advies
hierover schetst de Raad voor Cultuur een
onzeker speelveld waarin de culturele sector
zich de komende tijd voor grote uitdagingen
geplaatst ziet op het gebied van (digitale)
innovatie, herstel van het publieksbereik en
relatie tussen afnemers (zoals podia) en
aanbieders (bijvoorbeeld
podiumproducenten). De Raad stelt dat de
sector tijd en gelegenheid nodig heeft ‘om
wendbaar en weerbaar uit de huidige crisis te
komen’. Hierbij noemt hij enkele
voorwaarden die hieraan bijdragen

waaronder de mogelijkheid om middelen uit
steunmaatregelen ook de komende jaren in te
kunnen zetten, en voldoende tijd en
handelingsvrijheid voor zowel financieel als
mentaal herstel van de crisis. Bovendien ziet
hij de gelegenheid om tijdens de pandemie
ingezette innovaties verder uit te bouwen als
een belangrijke kans (Raad voor Cultuur
2021). Zo werden er via livestreams nieuwe
culturele mengvormen tussen bijvoorbeeld
theater en film (Janssens 2021) en games en
concerten verkend (zie het domein
‘Muziek’).
In haar schets van een herstelplan
voor de sector besteedt minister Van
Engelshoven aandacht aan kansrijke
ontwikkelingen. Daarbij focust zij op de
digitale transformatie: ‘De urgentie in de
sector voor een digitale transformatie naar
een hybride werkpraktijk is gegroeid’
(Engelshoven 2021b). De minister stelt
daarom extra middelen beschikbaar voor
innovatielabs via de Rijkscultuurfondsen en
voor het ontwikkelen van de digitale
infrastructuur, proeftuinen en
deskundigheidsbevordering. Verder stelt zij
voor om bestaande structurele knelpunten
aan te pakken. Als knelpunten noemt zij ‘de
verbinding met het publiek, beoefenaars en
vrijwilligers’, ‘de arbeidsmarktpositie van
werkenden in de sector’ en ‘de ruimte bij
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makers en organisatoren om te herstarten en
te investeren’ (Engelshoven 2021b). Het doel
is echter niet alleen herstel van de
cultuursector: Van Engelshoven maakt ook
duidelijk dat we ‘een sterke en kwalitatief
hoogwaardige culturele sector nodig hebben
om bij te dragen aan het mentaal en
maatschappelijk herstel van Nederland’
(Engelshoven 2021b, 2).
De gevolgen van de coronacrisis
behoeven toekomstige monitoring zodat
actueel zicht blijft ontstaan op de
ontwikkeling van aanbod, publiek, inkomsten
en arbeidsmarkt. Het zal hoe dan ook nog
geruime tijd duren voordat er weer een meer
stabiel perspectief is voor makers, het publiek
weer terugkomt, cultuureducatie en participatie weer onbekommerd kan
plaatsvinden en ook in andere opzichten
werkprocessen, evenementen en financiering
weer enige voorspelbaarheid en daarmee
planbaarheid bereiken.

2
3

2. EEN STERK BEWEGENDE
CULTURELE ARBEIDSMARKT

Schaalverkleining en gedeelde belangen
Veel van de berichtgeving rondom de
arbeidsmarkt binnen de culturele en creatieve
industrie gaat over zzp’ers. In 2020 voerde
63 procent van degenen die in Nederland
werkzaam waren als kunstenaar deze
werkzaamheden uit als zelfstandige,
tegenover een Europees gemiddelde van 46
procent (Eurostat 2021). 2 Dit percentage is al
jaren ongeveer gelijk en – sinds het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de EU –
hoger dan in elk ander land binnen de EU.
Het percentage geldt echter niet voor de
culturele arbeidsmarkt als geheel, waarin
immers naast kunstenaars ook anderen
werkzaam zijn. Deze gehele arbeidsmarkt
groeit, in ieder geval al sinds 2008, waarbij
het aantal zelfstandigen harder groeit dan het
aantal banen. In 2018 werd 46 procent van
de banen in de creatieve industrie door
zelfstandigen uitgevoerd, waar dit in 2008
nog een kwart was (Rutten et al. 2019).

Verschillen tussen onderdelen van de
sector
De totale culturele en creatieve industrie is
op te delen in drie deelsectoren: kunsten en
cultureel erfgoed, media en entertainment en
creatieve zakelijke dienstverlening. Het aantal
banen en de stijging daarin is bij deze drie
deelsectoren gelijk verdeeld (CBS 2021a).
Het aantal zelfstandigen steeg tussen 2010 en
2019 echter sterker in de deelsector kunsten
en cultureel erfgoed, waar sowieso al de
meeste zelfstandigen werkten. Overlappend
met de eerder genoemde Eurostatdata, is bij
de uitvoerende beroepen binnen de
beoefening van podiumkunsten tussen 2010
en 2019 te zien dat het aantal banen met 11
procent afnam terwijl het aantal zelfstandigen
met 89 procent toenam. Binnen de
scheppende kunst is echter een veel minder
sterke stijging in het aantal zelfstandigen te
zien (31 procent) en neemt het aantal banen
juist ook toe (14 procent). 3
Onder invloed van corona maken
verschillende onderdelen binnen de culturele
arbeidsmarkt onderling sterk verschillende
ontwikkelingen door. Deze effecten zijn
onder andere te zien bij de dienstverlening

Het gaat hierbij om beeldende en uitvoerende kunstenaars, auteurs, journalisten en taalkundigen.
Onder scheppende kunst vallen diegenen die via een creatief proces voorwerpen maken die bedoeld zijn als kunstvoorwerpen, zoals beeldend kunstenaars, schrijvers, componisten en choreografen.
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Figuur 1 – Verdeling zelfstandigen in de culturele en creatieve sector over deelsectoren
in 2010 (%)
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Figuur 2 – Verdeling zelfstandigen in de culturele en creatieve sector over deelsectoren
in 2019 (%)
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Bron: CBS

4

voor uitvoerende kunst. 4 Tussen 2010 en
2019 steeg het aantal banen hier met 27
procent, maar in 2020 viel het sterk terug tot
85 procent van het aantal in 2010. Bij de
musea was tot en met 2019 een vergelijkbare
stijging in het aantal banen te zien, maar dit
aantal bleef in 2020 stabiel. Binnen het
industrieel design verdubbelde het aantal
banen tot 2019 zelfs ruim om in 2020 gelijk
te blijven, het aantal zelfstandigen steeg hier
tot 2019 met 168 procent (CBS 2021a).

De sterk toegenomen aanwezigheid van
zelfstandigen zorgde tijdens de coronacrisis
voor de nodige uitdagingen met betrekking
tot de steun. Instellingen zijn met de
generieke en specifieke steun veelal overeind
gehouden, vooral als er al een bestaande
subsidierelatie was. Dat heeft echter niet
kunnen voorkomen dat de instellingen op
kosten moesten besparen, waarbij de inzet
van zelfstandigen gemiddeld voor meer dan
de helft werd teruggeschroefd (Goudriaan et
al. 2021). In de ondersteuning van
zelfstandigen zelf bleek het bovendien
moeilijk om goed aan te sluiten op de praktijk

Deze beroepsgroep omvat bijvoorbeeld decorontwerpers, grimeurs, verhuurders van geluidsapparatuur en organisatoren van culturele evenementen. Cijfers over het aantal banen gaan tot en met
2020, cijfers over het aantal zelfstandigen vooralsnog tot en met 2019.

19

CULTUUR IN 2021: VIJF TRENDS
(Goudriaan et al. 2021, Platform ACCT
2021).
Thijs Lijster vergelijkt de positie van
de huidige zzp’er met die van de 19deeeuwse dagloner, met vergelijkbare
kwetsbaarheid door de afhankelijkheid van
werk zonder daar veel zeggenschap over te
hebben (Lijster 2019). Een sterkere
collectieve positie lijkt dan ook aan te raden.
Toch is slechts een kwart van de kunstenaars
die als zelfstandige werken lid van een
belangenorganisatie, tegenover 39 procent
van alle zelfstandigen (CBS 2021b). Als
belangrijkste reden wordt hiervoor gegeven
dat er nooit serieus is nagedacht over
lidmaatschap, maar daarnaast bestaat er
bovengemiddeld vaak het idee dat vakbonden
geen invloed hebben op de
arbeidsvoorwaarden (Ibid.). Ook beschikken
zzp’ers in de culturele sector van alle zzp’ers
het minst over een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (CBS
2018).
Tegelijkertijd werken kustenaars als
zelfstandige vaker dan andere zelfstandigen
samen met zelfstandigen uit het eigen
netwerk en maken ze steeds vaker gebruik
van broodfondsen (CBS 2021b, Meulen
2019). 5 Bovendien worden de mogelijkheden
5

voor het inzetten van honorariumrichtlijnen
en een sterkere collectieve
onderhandelingspositie in toenemende mate
verkend, mede gestimuleerd door Platform
ACCT. Daarbij lijkt een collectiviteit gezocht
te worden die een individuele praktijk niet in
de weg zit en aansluit bij de plek in de
culturele keten.
3. DE CULTUURSECTOR
HERDEFINIEERT ZIJN FUNCTIE IN DE
MAATSCHAPPIJ
Waar de beeldvorming rond de culturele
sector lang draaide om het personage van de
autonome, op individuele expressie gerichte
kunstenaar, lijkt de op maatschappelijk
engagement ingestelde maker de laatste jaren
steeds meer een hoofdrol op te eisen. Deze
trend speelt al langer – maar ook het
afgelopen jaar werd weer duidelijk dat
maatschappelijk engagement in elk domein
en op verschillende niveaus – van beleid tot
beroepspraktijk – aan terrein wint. Zoals uit
de hoofdstukken ‘Design’ en ‘Architectuur’
blijkt, spelen duurzaamheid en klimaat in die
domeinen een steeds belangrijkere rol. In
hun poging bij te dragen aan groene transities
proberen architecten en ontwerpers een brug

te slaan naar de rest van de samenleving. Er
wordt in toenemende mate ingezet op
samenwerkingen tussen makers, bewoners,
onderzoekers en bedrijven om een
toekomstbestendige leefomgeving te
realiseren. Maar ook games, beeldende kunst
en muziek richten zich, zoals blijkt uit de
betreffende hoofdstukken, steeds vaker op
maatschappelijke kwesties. Games richten
zich, naast het bieden van entertainment, in
toenemende mate op maatschappelijke
problemen en thema’s die in de echte wereld
spelen, en beeldende exposities behandelen
issues als klimaatverandering en ongelijkheid
(hoofdstuk ‘Games’; Platform BK). De
erfgoedwereld is intussen in de weer met
duurzaamheid en het actief faciliteren van
publiek debat over omstreden erfgoed
(hoofdstuk ‘Erfgoed’; kennisagenda
immaterieel erfgoed). De muziekindustrie
gaat aan de slag met de eigen ecologische
footprint en reflecteert op het reisgedrag.
Daarnaast proberen verschillende initiatieven
in de muzieksector genderverschillen aan te
kaarten (hoofdstuk ‘Muziek’). De omgang
met het klimaat komt ook aan bod in nieuwe
theaterproducties (Kooke 2019) en het
literaire genre van klimaatfictie (of cli-fi) is in
opkomst (Uchelen 2021).

Een broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid van ondernemers onderling. Dit type voorziening wordt ook wel aangeduid als ‘schenkkring’.
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Maar waar komt deze opleving van de
maatschappelijk geëngageerde invulling van
het kunstenaarschap eigenlijk vandaan? Ten
eerste ervaren jongere generaties
klimaatverandering als een steeds
prangendere opgave (O’Brien et al. 2018).
Ook tekenen jongeren de afgelopen jaren in
toenemende mate protest aan tegen
verschillende facetten van maatschappelijke
ongelijkheid (Moes 2019). Jonge makers
laten in dit verband ook van zich horen
(Sanz-Hernández et al. 2021). Ten tweede is
de maatschappelijke rol die steeds vaker aan
de kunsten wordt toegekend onderdeel van
recente politieke discussies over de waarde
van cultuur (Schrijvers et al. 2015; Peters et
al. 2020). Lang ging het Westerse beeld van
de ‘kunstenaar’ gepaard met een nadruk op
autonomie, individuele expressie en
eigenheid (Shiner 2003). Sinds de
eeuwwisseling wordt er in West-Europese
landen – en in Nederland in het bijzonder
sinds kabinet Rutte i – echter vanuit de
politiek sterker gehamerd op een economisch
ingestelde cultuursector. Die ontwikkeling
heeft de vanzelfsprekendheid van het ideaal
van autonome expressie onder druk gezet.
Het aanhalen van maatschappelijk
engagement fungeert daarentegen – zowel in
6

beleid als onder makers – meer en meer als
een productieve manier om de waarde van de
kunsten te legitimeren zonder uitsluitend het
economische te benadrukken. Wat dat betreft
vormt maatschappelijk engagement een
potentiële derde weg tussen economische
relevantie en autonome expressie (Peters et
al. 2020).
De precieze invulling van de
maatschappelijke waarde van cultuur met
inbegrip van de autonome ruimte die kunst
toekomt blijft een belangrijk thema in de
culturele sector. Met het project
KUNSTEN2030 verkent Kunsten ’92
momenteel voorstellen om tot een duurzame,
robuuste en maatschappelijk betrokken
culturele sector te komen (Kunsten ’92
2020). Instellingen en verenigingen leggen
ondertussen steeds meer nadruk op
impactonderzoek om hun maatschappelijke
invloed in kaart te brengen (Raad voor
Cultuur 2020a). De vraag blijft daarbij wel
wélke impact er precies moet worden
gemeten – en hoe je deze impact vervolgens
verbreedt.

4. DE CULTUURSECTOR MAAKT
WERK VAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE:
HOE VER IS DE SECTOR IN 2021?
Cultuur is van ons allemaal en viert wie wij
als samenleving vandaag de dag zijn. De
Nederlandse cultuursector zou daarom ook
een afspiegeling moeten zijn van alle
Nederlanders, en voor iedereen toegankelijk.
Deze breed gedragen opvatting binnen de
sector wordt ook vanuit het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
gecommuniceerd aan de samenleving. 6 Maar
in werkelijkheid is deze ambitie anno 2021
nog steeds niet gerealiseerd. Vanuit publiek,
het veld, en beleidsmakers klinkt het geluid
dat de Nederlandse cultuursector te wit en te
veel voor hoogopgeleiden en welgestelden is.
Management- en directiefuncties worden
vaak nog door witte mannen bekleed (Borg
2020). En hoewel er veel instellingen zijn die
graag verandering willen zien, blijft het in
praktijk moeilijk. Diversiteit en inclusie
krijgen echter wel steeds meer aandacht door
middel van de media en tijdens
debatevenementen. De cultuursector
lanceerde in 2019 de Code Diversiteit en
Inclusie. Deze code is inmiddels opgenomen
in de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.

‘Cultuur van en voor iedereen’ is de slogan van het Cultuurbeleid 2021 – 2024.
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En de gedragscode geldt sinds dit jaar als
‘absolute weigeringsgrond’ in de beoordeling
van subsidieaanvragen van overheden, de zes
Rijkscultuurfondsen en het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Raad
voor Cultuur 2020b).
Diversiteit en inclusie in de
cultuursector kennen verschillende aspecten.
Zo is er aandacht voor culturele achtergrond,
gendergelijkheid, sociaaleconomische status,
de LHBTIQ+ gemeenschap, personen met
een fysieke en/of functionele beperking en
leeftijd. De Cultuurmonitor signaleert deze
overkoepelende trend in meerdere domeinen.
De architectuursector zet zich in voor
gendergelijkheid middels Mevr. De
Architect, een podium voor vrouwelijke
architecten van online architectuurplatform
A.Zine. Het jaar 2020 zag de lancering van
KLEUR, een initiatief dat meer diversiteit en
inclusie in de Nederlandse televisie- en
filmindustrie stimuleert. In hetzelfde jaar
kwam Musea Bekennen Kleur tot stand, een
organisatie die is gestart met dertien musea
en als doel heeft ‘erfgoedinstellingen
duurzaam te verenigen in hun streven om
diversiteit en inclusie te verankeren in het
DNA van de erfgoedsector’. Een jaar later
hebben zich twintig nieuwe musea en
7

erfgoedinstellingen bij de organisatie
aangemeld.
Ook de theatersector zet in op meer
diversiteit en inclusie met het
stimuleringsprogramma Theater Inclusief.
Het programma streeft ernaar de
theatersector meer een representatie van de
Nederlandse samenleving te laten worden
door onder andere in te zetten op het
vertellen van diverse verhalen. De gameindustrie kent het initiatief Games
[4Diversity] en de toenemende aandacht
voor diversiteit en inclusie is er een van de
belangrijkste trends in 2021. In de
onafhankelijke muzieksector maakt
koepelorganisatie STOMP werk van
diversiteit en inclusie middels het steunen
van de IMPALA Diversity & Inclusion
charter en onderzoek naar diversiteit onder
de eigen leden. 7
Terwijl deze voorbeelden vanuit de
Cultuurmonitor laten zien dat er veel gebeurt
om de diversiteit en inclusie van de
cultuursector te vergroten, blijft het lastig om
de stand van zaken te meten, aangezien het
nog aan data en indicatoren ontbreekt.
Gegevens verzamelen wordt bemoeilijkt
doordat het onderzoek vraagt naar
persoonsgegevens die zijn beschermd in de

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Ook wordt
het steeds moeilijker om bijvoorbeeld de
culturele achtergrond van een persoon te
meten, omdat met de tijd meerdere
generaties van personen met een bi-culturele
achtergrond in Nederland zijn geboren en
deze zich bijvoorbeeld helemaal niet
identificeren met het begrip ‘niet-westers’.
De categorisering ‘westers’ en ‘niet-westers’
wordt momenteel ook heroverwogen door
het CBS (zie het hoofdstuk ‘Diversiteit en
Inclusie’).
Het goede nieuws is dat er onder
andere dankzij de eerdergenoemde
initiatieven ontwikkeling zichtbaar is binnen
verschillende domeinen. Het blijft echter de
vraag in hoeverre deze recht doet aan de
behoefte aan vernieuwing. In 2020, mede in
antwoord op het internationale debat
rondom de Black Lives Matter-beweging in
de Verenigde Staten, verschenen er ook in de
Nederlandse media artikelen en open brieven
gericht aan de cultuursector. Dit laat zien dat
er nog veel werk is te verrichten op dit
thema. De sector is er nog lang niet. En om
inzicht te verkrijgen in hoeverre de ambities
worden verwezenlijkt, is er meer overleg en

Een Europese koepelorganisatie van onafhankelijke platenmaatschappijen die diversiteit en inclusie binnen de zelfstandige muziekindustrie op Europees niveau promoot.
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inzet nodig om dit via monitoring en
onderzoek te toetsen.
5. CULTUURPARTICIPATIE IS
VOORLOPIG NAAR EEN
ONLINEOMGEVING VERSCHOVEN
EN SOCIALE ONGELIJKHEID BLIJFT
RELEVANT
Sinds het moment waarop culturele
instellingen hun deuren vanwege de
maatregelen tegen het toen nieuwe
coronavirus moesten sluiten, is er een bloei
aan online cultureel aanbod: er werden
poëzie- en muziekfestivals online gehouden,
ateliers online toegankelijk gemaakt, en
online theater gestreamd. 8
Uit de Vrijetijdsomnibusenquête
2020/21 blijkt dat het fysieke bezoek
duidelijk omlaag is gegaan in vergelijking met
2018. 9 Terwijl in 2018 nog 53 procent van
de respondenten aangaf ten minste een
kunstbezoek te hebben gedaan, was dat in
2020 35 procent. Het bezoek aan
podiumkunsten ging terug van 73 procent
naar 46 procent en bezoek aan erfgoed (zoals
historische musea, archieven en historische
steden) daalde in 2020 van 66 procent naar
8
9

44 procent. In feite daalde het bezoek in alle
domeinen waarin fysieke aanwezigheid een
rol speelt.
Nadat beoefening van cultuur in de
vrije tijd tussen 2012 en 2018 vrij stabiel was
(Broek 2021), is voor 2020 een lichte, maar
significante daling te constateren. Zo is het
aandeel van Nederlanders dat aan beoefening
van volks- of werelddans, zingen,
toneelspelen, schrijven en zelf film maken
doet, significant omlaag gegaan. Het
opzoeken van regionale en persoonlijke
geschiedenis is daarentegen stabiel gebleven.
Opvallend is de grote sociale ongelijkheid in
cultuurbezoek en, in iets mindere mate
cultuurbeoefening. Zo zien we significante
verschillen qua leeftijd (jongeren neigen meer
naar beoefening), culturele achtergrond en
opleidingsniveau van respondenten, en ook
het opleidingsniveau van hun ouders speelt
daarbij een rol (zie het hoofdstuk ‘Cultuur en
participatie’ voor en uitgebreidere analyse
van deze trends).
Gezien de lockdowns en beperkte
mogelijkheden voor fysieke
cultuurparticipatie, is het geen verrassing dat
het spelen van games (zie het hoofdstuk

‘Games’) en het thuis streamen van films en
muziek populair waren. Ook lezen bleef
volgens de Vrijetijdsomnibus (VTO)
gegevens stabiel. Alhoewel het percentage
lezers licht omlaag ging (van 79 procent in
2018 naar 77 procent in 2020), is hier geen
sprake van een significant verschil (VTO
2020-2021).
Wel brachten veel mensen een digitaal
bezoek aan culturele instellingen. 35 procent
van de Nederlanders gaf aan in 2020 ten
minste één voorstelling via internet te hebben
gezien (zie figuur 3) (VTO 2020-2021). Ook
gebruikte 78 procent van de Nederlanders
media om over cultuur te lezen of te horen.
Verder keek 17 procent online naar
beeldende kunst en 14 procent naar een
online museumcollectie of tentoonstelling. 20
procent van de respondenten deelde
berichten, foto’s of filmpjes over hun
culturele hobby’s op sociale media of via
internet. Vanwege het ontbreken van data
over eerdere jaren is helaas geen vergelijking
mogelijk. Wel is duidelijk, dat een aanzienlijk
deel van de mensen in Nederland in 2020 het
cultuuraanbod online heeft gevonden, ook al

Zie bijvoorbeeld https://www.boekman.nl/actualiteit/online-cultureel-initiatieven/.
De Vrijetijdsomnibus (VTO) is eind 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 door respondenten in heel Nederland ingevuld en heeft betrekking op de afgelopen 12 maanden. We zien dus in deze cijfers
al een grote invloed van de coronacrisis, maar een deel van de informatie heeft betrekking tot eind 2019.
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Figuur 3 – Aandeel van de bevolking (12 jaar en ouder) dat digitale vormen van
cultuurbezoek in 2020 ten minste één keer heeft uitgevoerd (%)
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zijn deze cijfers nog laag in vergelijking met
fysieke bezoeken.
Wat betekent de grote populariteit
van online cultuur voor organisatoren van
fysieke tentoonstellingen,
theatervoorstellingen en andere
evenementen? Instellingen zien het online
aanbod met livestreams vooralsnog vooral als
aanvulling om publiek te bereiken, maar niet
als vervanging (zie het hoofdstuk ‘Muziek’).
Terwijl het aanbod door digitale en hybride
vormen verrijkt is, zijn verdienmodellen van
deze online activiteiten nog onduidelijk (zie
het hoofdstuk ‘Theater’). Het is ook nog
onduidelijk wanneer en of het fysieke, live
publieksbereik van voor de coronacrisis weer
bereikt kan worden terwijl er hoop is dat
digitale cultuuruitingen ook wegbereider voor
live publiek kunnen zijn (Raad voor Cultuur
2021). Wel is duidelijk dat online
evenementen door een groot deel van het
publiek anders beleefd worden dan fysieke
evenementen en geen gelijkwaardige
vervanging van fysieke bijeenkomsten bieden:
terwijl bijvoorbeeld dancemuziek livestreams
nog wel het gevoel kunnen geven deel van
een gemeenschap uit te maken, haalt deze
ervaring het niet bij de sterke gevoelens
van collectieve energie en verbondenheid bij
een fysiek evenement (Vandenberg et al.
2020). Een ander voorbeeld biedt de
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beeldendekunstwereld waarin het online
moeilijker blijkt om vertrouwen tussen
verkopers en kopers van kunst op te bouwen
en ook evaluaties van werk moelijker blijken
zonder andere fysiek aanwezige mensen
(Buchholz et al. 2020).

Buchholz, L., G. A. Fine en H. Wohl (2020) ‘Art
markets in crisis: how personal bonds
and market subcultures mediate
the effects of COVID-19.’ In: American
Journal of Cultural Sociology, nr. 8, 462476.

LITERATUUR

CBS (2018) ‘Minder zzp’ers verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid’. Op: www.cbs.nl,
25 mei.

Broek, A. van den (2020) Corona en de
betekenis van het culturele leven: wat als
de pandemie voorbijgaat, en wat als ze
blijft? Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.
Broek, A. van den (2021) Wat hebben mensen
met cultuur? Culturele betrokkenheid in
de jaren tien. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau.
Brouillette, S. (2020) Literature and the creative
economy. Stanford: Stanford University.
Borg, L. ter (2020) ‘Nederlandse kunstmusea:
diversiteit is beleid, maar de directeur is
altijd wit’. Op: www.nrc.nl, 17 juni.

CBS (2021a) ‘Arbeidsmarkt culturele en
creatieve sector 2010-2020Q4
(maatwerktabel)’. Op: www.cbs.nl, 5
augustus.
CBS (2021b) ‘Monitor Kunstenaars en andere
werkenden met een creatief beroep,
2021’. Op: www.cbs.nl, 6 oktober.
Dee, A. en B. Schans (2021) Poppodia en festivals in cijfers 2020. Amsterdam:
Vereniging Nederlandse Poppodia en
Festivals.
Engelshoven, I. van (2021a) Kamerbrief over
steun aan de culturele en creatieve
sector en herstelplan. Den Haag:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

Engelshoven, I. van (2021b) Kamerbrief over
stand van zaken moties en toezeggingen
over cultuur. Den Haag: Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Eurostat (2021) ‘Persons working as creative and
performing artists, authors, journalists
and linguists by individual and
employment characteristics.’
Op: ec.europa.eu, 25 juni.
Groot, K. de (2021) Bioscoopmonitor 2020.
Amsterdam: NVPI.
Janssens, S. (2021) ‘Op zoek naar een nieuwe
tussenvorm.’ In: Theaterkrant Magazine,
jrg. 141, nr. 4, 26-29.
Kooke, S. (2019) ‘Hoe red je het klimaat met een
theaterstuk?’. Op: www.trouw.nl, 30
oktober.
Kunsten ‘92 (2020) ‘Aanvullingen op derde
steunpakket corona’.
Op: www.kunsten92.nl, 27 oktober.
Lijster, T. (2019) Verenigt u! Arbeid in de
21e eeuw. Amsterdam: Prometheus.
Meulen, K. van der (2019) ‘Voor kunstenaars,
door kunstenaars. Broodfonds Tantoe
Spang’. In: Boekman, jrg. 31, nr. 118, 3638.

25

CULTUUR IN 2021: VIJF TRENDS
Moes, G. (2019) ‘Jongeren, de wereldwijde
motor achter protesten tegen
ongelijkheid.’ Op: www.trouw.nl, 27
november.
Museumvereniging (2021) Museumcijfers 2020.
Amsterdam: Museumvereniging en
Stichting Museana.
O’Brien, K. (et al.) (2018) ‘Exploring youth
activism on climate change’. In: Ecology
and Society, jrg. 23, nr. 3.
Peters, J. en H. Roose (2020) ‘From starving
artist to entrepreneur: justificatory
pluralism in visual artists’ grant
proposals’. In: The British Journal of
Sociology, jrg. 71, nr. 5, 952-969.
Raad voor Cultuur (2020a) ‘Onderweg naar
overmorgen: naar een wendbare en
weerbare culturele en creatieve sector’.
Op: www.rijksoverheid.nl, 16 december.
Raad voor Cultuur (2020b) ‘Culturele
Basisinfrastructuur Advies 2021-2024’.
Op: www.rijksoverheid.nl, 4 juni.
Raad voor Cultuur (2021) ‘Advies naar aanleiding
van corona-addenda Culturele
Basisinfrastructuur 20212024’. Op: www.rijksoverheid.nl, 4
november.

Sanz-Hernández, A. en I. Covaleda (2021)
‘Sustainability and creativity through
mail art: a case study with young artists
in universities’. In: Journal of Cleaner
Production, nr. 318.
Schans, B. (2020) ‘Brief van de dag: popmuziek
komt er bekaaid vanaf’
Op: www.volkskrant.nl, 12 juni.
Schrijen, B. (2021) Impact van de coronacrisis op
leden van de NAPK. Amsterdam:
Boekmanstichting.

Vandenberg, F., M. Berghman en J. Schaap
(2020) ‘The “lonely raver”: music
livestreams during COVID- 19 as a
hotline to collective consciousness?’.
In: European Societies, jrg. 23, nr. 1,
5141-5152.
Waarlo, N. (2021) ‘Concerten mogen straks
weer, maar verwacht niet dat alles snel
weer bij het oude is, zegt de sector’.
Op: www.volkskrant.nl, 15 september.

Schrijvers, E., A. Keizer en G. Engbersen, red.
(2015) Cultuur herwaarderen. Den Haag:
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid.
Shiner, L. (2003) The invention of art: a cultural
history. Chicago: University of Chicago.
Taskforce culturele en creatieve sector (2020)
‘Aan de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal’. Op:
www.kunsten92.nl, 24 juni.
Uchelen, A. van (2021) ‘Klimaatroman steeds
populairder: “Schrijvers voelen
aankomen wat gebeuren gaat”’.
Op: www.nos.nl, 15 augustus.

26

DOMEIN:
AUDIOVISUEEL
Auteur: Sabine Zwart
De Cultuurmonitor besteedt binnen het domein
Audiovisueel hoofdzakelijk aandacht aan de
filmsector en gerelateerde ontwikkelingen op het
gebied van audiovisuele media. In de toekomst wordt
dit domein verder uitgebreid om ook andere trends
op het gebied van audiovisuele media te
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1. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

De bioscoopbranche: van record- naar
rampjaar
De coronapandemie heeft bepaalde trends
binnen de audiovisuele sector afgeremd,

terwijl andere ontwikkelingen juist in een
stroomversnelling zijn geraakt. Een belangrijk
startpunt voor een inventarisatie is de
Nederlandse bioscoopbranche, waar geruime
tijd sprake was van een ongekende
bloeiperiode. Sinds 2007 steeg het aantal
bezoeken aan bioscopen en filmtheaters bijna

Figuur 4 – Aantal bezoeken aan Nederlandse bioscopen en filmtheaters tussen 2007 en
2020 (x 1.000.000)
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ieder jaar: van 23 miljoen bezoekers in 2007
naar 38 miljoen bezoekers in 2019 (zie figuur
4). 10 Deze bezoekers waren in 2019 goed voor
een bioscooprecette van maar liefst 347,6
miljoen euro – het zoveelste recordjaar op rij
voor de branche (zie figuur 7).
In 2020 waren de bioscopen vanwege
de pandemie echter grotendeels gesloten of
beperkt open. Dat dit de stijgende lijnen qua
bezoek en recette drastisch de kop heeft
ingedrukt, mag dan ook geen verrassing
heten. 11 De totale brutorecette is in 2020
slechts 151,6 miljoen euro, een daling van
ruim 56 procent ten opzichte van het
recordjaar 2019 (zie figuur 7). En dat terwijl
het jaar zo veelbelovend begon: in de eerste
twee en een halve maand van 2020 werd een
brutorecette van 79,64 miljoen euro behaald,
meer dan de helft van de totale jaaromzet.
Dat is bijna acht miljoen euro meer dan in
dezelfde periode in het jaar 2019 (FDN en
NVBF 2021).
Ook 2021 belooft een afwijkend jaar
te worden. Tot begin juni waren de
bioscopen gesloten, en ook gedurende een
groot deel van de rest van het jaar golden er
beperkingen aan onder meer het toegestane
aantal bezoekers per zaal of de

10 Hierna wordt met ‘bioscopen’ zowel bioscopen als filmtheaters bedoeld, tenzij anders gespecificeerd.
11 Zie voor een uitgebreide bespreking van het bioscoopbezoek in 2020 door verschillende doelgroepen ook de Bioscoopmonitor 2020 (Groot 2021).
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Figuur 5 – Aandeel Nederlandse film tussen 2018 en 2020 (%)
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openingstijden. Positief is weliswaar dat de
bioscopen na hun heropening in juni konden
rekenen op een gretig publiek en dat ook de
nieuwe James Bond-film No Time To Die zeer
veel bezoekers trok (Blokland 2021,
Dijksterhuis 2021a, Entertainment Business
2021b), maar gezien de lange sluiting en
verschillende restricties lijkt de
bioscoopbranche in 2021 af te koersen op
een tweede rampjaar.

Ondanks de geldende beperkingen
trokken twee Nederlandse films – oorlogsfilm
De Slag om de Schelde en de komedie Bon
Bini: Judeska in da House – in de eerste
anderhalve week na de heropening
honderdduizend bezoekers, waardoor beide
de status van Gouden Film behaalden
(Nederlands Film Festival 2021a). In 2020
deden Nederlandse films het overigens ook
relatief goed: mede door de uitgestelde

Naast een verdubbeling van het aandeel
Nederlandse films in het bioscoopbezoek
bracht het coronajaar 2020 ook een andere
tijdelijke verschuiving teweeg in de
verhouding tussen nationaal en
internationaal. Eerder was de distributie van
bioscoopfilms grotendeels in handen van de
mediaconglomeraten Universal Pictures,
Warner Bros. Pictures en The Walt Disney
Company, de zogeheten majors. Doordat de
majors hun peperdure films terugtrokken in
2020 – omdat er vanwege de pandemie niet
voldoende aan verdiend kon worden –
hebben onafhankelijke distributeurs het
ontstane gat in het bioscoopaanbod gevuld.
Het resultaat: in 2020 hadden de
onafhankelijke distributeurs hetzelfde
marktaandeel als de majors een jaar eerder
(respectievelijk 63,4 procent tegenover 63,7

29

DOMEIN: AUDIOVISUEEL
procent) (Nederlands Filmfonds 2021a, 3334). 12
Sinds de heropening van de
Nederlandse bioscopen in juni 2021 is het
dringen geblazen voor een plekje op het witte
doek, iets waar de sector eind 2020 al op
anticipeerde (Busch 2020; Zwol 2021). In
2020 werden in Nederland ‘slechts’ 340 films
uitgebracht in de bioscoop (waarvan 43
Nederlandse films), tegenover 492 films
(waarvan 75 Nederlandse films) een jaar
eerder. In 2021 staan niet alleen de
uitgestelde blockbusterfilms van de majors in
de rij, maar ook kleinere of nationale films
die dit jaar alsnog hun première willen
beleven.
Om te voorkomen dat nieuwe
Nederlandse films verdrinken in dit
stuwmeer van onuitgebrachte films en om
tegenwicht te bieden aan de
marketingmachine van Hollywood, lanceerde
het Nederlands Filmfonds speciale
subsidieregelingen voor zowel Nederlandse
distributeurs als bioscoopexploitanten. Een
filmdistributeur kan bijvoorbeeld een
aanvullende bijdrage aanvragen voor
uitbrengkosten, terwijl bioscopen in

aanmerking komen voor een
vertoningsbijdrage van maximaal 1 euro per
betalende bezoeker aan een Nederlandse
productie (Nederlands Filmfonds 2021b;
2021c).
Niet alleen het distributieproces heeft
vertraging opgelopen. In maart 2020 kwam
immers ook de productie van films plotseling
stil te liggen door de coronacrisis. Om het
werk op een veilige manier te kunnen
herstarten, presenteerden de Nederlandse
Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA)
en de Nederlandse Content Producenten
(NCP) in samenwerking met de Dutch
Academy For Film (DAFF), de publieke
omroep en de commerciële omroepen een
COVID-19-protocol voor de audiovisuele
sector. Het protocol is het resultaat van een
sectorbrede vorm van collectiviteit die voor
de crisis minder aanwezig was (Wolfs 2021,
18). De getoonde eendracht is bijvoorbeeld
iets waar de Raad voor Cultuur reeds op
hamerde in het sectoradvies Zicht op zo veel
meer (2018): ‘Als wij de adviezen in dit
rapport zouden willen voorzien van een
onwrikbaar fundament, hebben we daarvoor

maar twee woorden nodig: werk samen!’
(Raad voor Cultuur 2018, 74).
De relatief snelle en goed
georganiseerde hervatting van het
productiewerk heeft er misschien voor
gezorgd dat de invloed van de coronacrisis op
het productievolume enigszins meevalt. Vorig
jaar werden er namelijk alsnog 47 speelfilms
geproduceerd, tegenover een gemiddelde van
ongeveer 56 speelfilms per jaar in 2017, 2018
en 2019. De productiewaarde van deze 47
speelfilms was met 87,1 miljoen euro een
stuk lager dan in voorgaande jaren: in 2017,
2018 en 2019 werd respectievelijk voor 94,2,
122,3 en 141,5 miljoen euro aan films
geproduceerd (zie figuur 6). Deels komt dit
verschil doordat er in 2020 minder films
werden gedraaid en er in 2018 en 2019
enkele bovengemiddeld dure films gemaakt
werden. 13 Ook gemiddeld daalde echter het
productiebudget: van 2,11 miljoen euro per
film in de periode 2017-2019 naar 1,85
miljoen euro in 2020 (Nederlands Filmfonds

12 De onafhankelijke distributeur Dutch Filmworks zag zijn aandeel bijvoorbeeld verviervoudigen en was tijdens de zomer van 2020 marktleider in de Nederlandse bioscopen (Beekman 2020).
13 Dit waren met name de majoritaire coproducties De Slag om de Schelde (2019/14,21 miljoen euro) en de minoritaire coproducties Benedetta (2018/19,34 miljoen euro) en Waar is Anne Frank
(2019/15,80 miljoen euro). Ter vergelijking: de duurste film van 2020 (de minoritaire coproductie Blind Willow, Sleeping Woman) had een budget van 5,42 miljoen euro (Nederlands Filmfonds 2019,
2020).
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Figuur 6 – Aantal geproduceerde Nederlandse films en de totale productiewaarde van
deze films (incl. minoritaire coproducties) tussen 2015 en 2020
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2018, 2019, 2020, 2021a). 14 Dit ingezakte
productievolume heeft gevolgen gehad voor
de werkgelegenheid binnen de sector – voor
zowel de zelfstandige professionals als de
betrokken bedrijven en toeleveranciers. 15

Waar afgeronde films elkaar
verdringen in de bioscoop, treffen uitgestelde
projecten tijdens de zomer van 2021 nogal
wat concurrentie op de Nederlandse
productiemarkt. Een grote inhaalslag op het

gebied van productie heeft namelijk gezorgd
voor tekorten op de arbeidsmarkt, blijkt uit
gesprekken met de audiovisuele sector.
Hierdoor zijn bijvoorbeeld uitvoerend
producenten schaars. En zodra projecten
alsnog zijn afgerond, is het nog maar de vraag
wanneer deze films gedistribueerd kunnen
worden. Het is in ieder geval evident dat de
productieketen nog voor langere tijd
verstoord is.

De stroomversnelling in streamingland
De meest in het oog springende verschuiving
binnen de audiovisuele sector heeft de
afgelopen jaren plaatsgevonden op het gebied
van video-on-demand (VOD). In 2018 werd
de brutorecette van de Nederlandse
bioscopen voor het eerst ingehaald door de
totaalomzet van streamingdiensten in
Nederland, met respectievelijk 312 tegenover
324 miljoen euro. En terwijl de
bioscoopbranche de omzet ingrijpend zag
dalen door de coronacrisis, boekten de VODplatforms een ongekende omzetstijging: van

14 Dit betreft het gemiddelde budget van zowel Nederlandse producties, majoritaire coproducties als minoritaire coproducties. Wanneer minoritaire coproducties buiten beschouwing worden gelaten
daalde het gemiddelde budget van Nederlandse films van 1,81 miljoen euro in de periode 2017-2019 naar 1,52 miljoen euro in 2020 (Nederlands Filmfonds 2018, 2019, 2020, 2021a).
15 Het productievolume staat verder ook onder druk vanwege de extra kosten die de coronamaatregelen met zich meebrengen: producties zijn daardoor duurder geworden. Bijkomend probleem is dat de
garantieregeling van het Nederlands Filmfonds – een dekking van onverzekerde kosten ten gevolge van de pandemie – vooralsnog alleen toegankelijk is voor reeds gesubsidieerde producties. Op
initiatief van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en de Nederlandse Content Producenten (NCP) (in samenwerking met de publieke en commerciële omroepen) is daarom een
alternatieve, sectorbrede garantieregeling uitgewerkt, waarvoor op het moment van schrijven nog een startbedrag uit publieke middelen nodig is.
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392 miljoen euro omzet in 2019 naar 543
miljoen euro in 2020, zoals geschat door het
Nederlands Filmfonds (zie figuur 7).
Wereldwijd hebben de streamingdiensten
dan ook flink geprofiteerd van lockdowns,
gesloten bioscopen en thuiszittende mensen.
Marktleider Netflix behaalde in 2020
bijvoorbeeld een nieuw record met 37
miljoen nieuwe abonnees en een omzet van
20 miljard euro (Entertainment Business
2021a).
Van de totale VOD-omzet in
Nederland vorig jaar is maar liefst 493
miljoen euro toe te wijzen aan subscriptionvideo-on-demand (SVOD). Dat zijn
platforms waar je met een abonnement
toegang hebt tot alle beschikbare titels, zoals
Netflix, Videoland en Amazon Prime Video.
De resterende 50 miljoen euro zijn verdiend
met transactional-video-on-demand
(TVOD), waarbij je eenmalig betaalt voor
toegang tot een specifieke film via
bijvoorbeeld Pathé Thuis of Picl.
Voor het jaar 2019 werd de
marktomvang van koploper Netflix in
Nederland geschat op 278 miljoen euro –
bijna 80 procent van de totale geschatte
omzet van SVOD in Nederland dat jaar. Na
Netflix is Videoland de populairste
streamingdienst in Nederland. Het VODplatform van RTL Nederland was in 2019

Figuur 7 – Omzet audiovisueel in Nederland tussen 2015 en 2020 (€ x 1.000.000)
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goed voor 64 miljoen euro omzet, een
verdubbeling ten opzichte van 2018
(Nederlands Film-fonds 2020, 45).
Vergelijkbare cijfers voor het jaar 2020 zijn
niet beschikbaar, maar uit onderzoek van
Telecompaper blijkt wel dat Netflix en
Videoland in 2020 en het eerste kwartaal van
2021 hun dominante positie op de
streamingmarkt behielden. Ook rapporteert
de marktonderzoeker dat 51 procent van de
Nederlandse huishoudens ten minste één
streamingabonnement heeft en dat steeds
meer huishoudens twee of drie SVODplatforms naast elkaar gebruiken (Kasteleijn
2021). 16 Volgens RTL Nederland groeide het
aantal abonnees van Videoland tussen eind
2019 en eind 2020 in ieder geval van
653.000 naar 903.000. Die groei zou
grotendeels te danken zijn aan Nederlandse
titels die alleen via Videoland te streamen
zijn, zoals de hitserie Mocro Maffia (RTL
Group 2021, 41). 17
In de internationale strijd om
streamingabonnees speelt exclusieve content
eveneens een cruciale rol. Dit jaar kocht
Amazon bijvoorbeeld de Amerikaanse
16
17
18
19

filmstudio MGM voor een bedrag van bijna
zeven miljard euro, waarmee een catalogus
van ruim vijfduizend titels is binnengehaald
voor Amazon Prime Video (waaronder de
James Bond-reeks, inclusief de nieuwste en
veelvuldig uitgestelde James Bond-film No
Time to Die). Een andere strategie is het
bundelen van de krachten, waar de
aangekondigde fusie van Talpa en RTL
Nederland tot één mediabedrijf een nationaal
voorbeeld van is. 18 Daarbij draait het dan ook
vooral om het versterken van de marktpositie
van Videoland: concurrentie onderling maakt
plaats voor concurrentie met buitenlandse
partijen zoals Netflix (Dijksterhuis 2021b;
Waarlo 2021).

Streven naar financiële circulariteit
Doordat video-on-demand in 2020 meer dan
een half miljard euro omzet opleverde in
Nederland, is de discussie rondom financiële
circulariteit in de productieketen des te
urgenter geworden. Een heet hangijzer
binnen de audiovisuele sector is namelijk de
scheve verdeling van inkomsten: opbrengsten

vloeien vooral naar eindexploitanten zoals
bioscopen en VOD-platforms, terwijl zij
amper bijdragen aan ontwikkeling en
productie in Nederland. 19 In de
beleidsplannen voor 2013-2016 wees het
Nederlands Filmfonds reeds op de noodzaak
om dit recht te trekken, wat in de jaren
daaropvolgend werd beaamd door onder
meer de Raad voor Cultuur (Nederlands
Filmfonds 2012, 21; Raad voor Cultuur
2018, 34-39, 63-65; Rutten 2019; Reijn et al.
2019). Eind 2020 werd het Wetsvoorstel
investeringsverplichting voor het Nederlands
cultureel audiovisueel product in consultatie
gebracht, maar sinds het vallen van het
kabinet-Rutte III in januari 2021 ligt het
langlopende dossier weer stil.

Talent- en scenario-ontwikkeling
Dat het van belang is om te investeren in de
kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse
films kwam tevens naar voren in de
Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 van
toenmalig minister Van Engelshoven. Zo zou
er weer meer aandacht besteed moeten

In 2020 kon de Nederlandse kijker kiezen uit veertig verschillende major VOD-platforms, waarvan 27 SVOD-platforms en 13 TVOD-platforms (Nederlands Filmfonds 2021a, 44).
Content van eigen bodem lijkt op VOD-platforms dan ook aan populariteit te winnen. Een ander voorbeeld is de Nederlandse Netflix-serie Undercover.
Een belangrijk voorbeeld uit de Verenigde Staten is de gigantische fusie tussen de mediabedrijven Discovery en WarnerMedia, aangekondigd in het voorjaar van 2021 (Hijink 2021).
Met het btw-convenant (een overeenkomst tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Nederlands Filmfonds, EYE, NVBF en FDN) is overigens wel vastgelegd dat Nederlandse
bioscopen en distributeurs investeren in Nederlandse films in ruil voor een laag btw-tarief. Per betalende bioscoopbezoeker wordt daarom 0,15 euro afgedragen aan het Abraham Tuschinski Fonds.
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worden aan de ontwikkeling van scenario’s
en filmplannen (Engelshoven 2019, 25).
Sindsdien zijn er meerdere initiatieven op het
gebied van audiovisuele talentontwikkeling
ontstaan, bijvoorbeeld de nieuwe
netwerkorganisatie FilmForward, die zich
ook expliciet inzet voor een diversere en
inclusievere sector. Andere voorbeelden zijn
de nationale wedstrijden Generation
Inclusion en 3LAB Serie Contest, maar ook
regionale initiatieven zoals Cinesud en New
Noardic Wave, waarmee een impuls wordt
gegeven aan de mogelijkheden buiten de
randstad.
Ook VOD-platforms schrijven in
Nederland wedstrijden uit, waarbij specifiek
gezocht wordt naar talentvolle scenaristen: de
Videoland Academy en de Netflix New
Voices Script Contest. Deze trend hangt
samen met een breder fenomeen binnen de
sector, namelijk een grote vraag naar nieuwe
verhalen en daarmee content – zowel vanuit
de streamingdiensten als de Nederlandse
omroepen. In september 2021 is bijvoorbeeld
ook het eerste studiejaar van de
Scenariovakschool gestart, een nieuwe
vakopleiding voor aspirant-scenaristen.

2. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN AUDIOVISUEEL?
In de zomer van 2020 werd KLEUR
gelanceerd, bedoeld als aanjager van meer
inclusiviteit van makers van kleur in de
Nederlandse audiovisuele industrie. Het
initiatief wees onder meer op de noodzaak
van een nulmeting van diversiteit binnen de
sector – voor en achter de camera. Aan deze
oproep probeert het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gehoor te
geven (Nederlands Film Festival 2021b).
Ook het Nederlands Filmfonds bekijkt de
mogelijkheden voor het bijhouden van data
over diversiteit en inclusie in zijn jaarlijkse
cijferrapportage, waarin nu enkel
genderverhoudingen worden meegenomen
(Nederlands Filmfonds 2021a, 4).
Een tweede belangrijke lacune in de
beschikbare gegevens betreft de grootste
spelers in het audiovisuele veld: de
streamingdiensten. De omzet van video-ondemand in Nederland wordt jaarlijks geschat
door het Nederlands Filmfonds omdat veruit
de meeste streamingdiensten dergelijke cijfers
niet openbaar maken. Ook is een concrete
vergelijking tussen bijvoorbeeld het
marktaandeel van Nederlandse titels in de
bioscoop en Nederlandse titels op de grootste
VOD-platforms niet mogelijk vanwege het

ontbreken van data. Bovendien moeten de
catalogi van streamingdiensten op grond van
de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten
tenminste 30 procent Europese titels
bevatten, wat datatransparantie op dit gebied
eveneens noodzakelijk maakt.
In aanvulling op de beschreven trends
en ontwikkelingen is het van belang om de
verschuiving van ‘het traditionele window’ in
de gaten te houden, waarmee de tijd tussen
de première in de bioscoop en de distributie
via bijvoorbeeld streamingdiensten wordt
bedoeld. In 2020 werden deze windows
vanwege de pandemie drastisch ingekort of
compleet opgegeven, waardoor sommige
films eerder of zelfs direct op VOD-platforms
verschenen. Ook dit jaar kunnen bioscopen
bepaalde films minder lang exclusief
vertonen, waarmee het traditionele window
verleden tijd lijkt te zijn (Faughnder 2020;
Clark 2021).
Voor de beroepspraktijk heeft deze
veranderende distributiestroom grote
implicaties. Niet voor niets klaagde actrice
Scarlett Johansson filmmaatschappij Disney
aan toen de superheldenfilm Black Widow –
met Johansson in de hoofdrol – op dezelfde
dag in de bioscoop én op streamingplatform
Disney+ verscheen, wat een negatieve
invloed kan hebben op haar inkomsten. Want
terwijl inkomsten uit de opbrengsten in de
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bioscoop contractueel zijn vastgelegd en
terugvloeien in de waardeketen, werken
VOD-platforms meestal met een vast tarief
(Keck 2021). De Nederlandse
hoofdrolspelers van de Netflix-hitserie
Undercover profiteren financieel bijvoorbeeld
ook niet van het succes, omdat hier (nog)
geen wettelijke afspraken over bestaan
(Waaijers 2021). 20
Andere ontwikkelingen om te
monitoren zijn gerelateerd aan de publieke
omroep, het deel van de sector waar in
toekomstige updates van het domein
Audiovisueel ook meer aandacht aan zal
worden besteed. Ten behoeve van een
toekomstbestendige publieke omroep en de
versterking van het Nederlandse audiovisuele
product is er sinds juli 2019 overleg gevoerd
tussen het ministerie van OCW, het
Nederlands Filmfonds en de NPO. Doel van
dit overleg was om tot succesvol en
samenhangend beleid te komen op het
gebied van speelfilm, dramaseries en
documentaire – inclusief aandacht voor
zichtbaarheid van het aanbod en
talentontwikkeling. Minister Slob
rapporteerde in juli 2021 over de voortgang
(Slob 2021). Concrete resultaten blijven tot

nu toe uit, met aanhoudende onzekerheid
voor de onafhankelijke productiesector tot
gevolg. Zo is er nog steeds geen nieuw
convenant gesloten over jaarlijks achttien
speelfilms met de onafhankelijke
producenten en ontbreekt nog steeds zicht op
voldoende middelen voor documentaire.
3. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
AUDIOVISUEEL?
• Bekijk meer data over het domein
Audiovisueel in het dashboard van de
Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over het domein
Audiovisueel is ook te vinden in de
kennisbank van de Boekmanstichting.
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De Cultuurmonitor beschouwt binnen de
domeinanalyse beeldende kunst trends en
ontwikkelingen rondom het vervaardigen,
distribueren, tentoonstellen, aankopen en ervaren
van beeldende kunstobjecten. Onder beeldende
kunstobjecten verstaat deze domeinanalyse zowel
objecten met een ‘platte’ en statische vorm – zoals
schilderijen en tekeningen – als beeldhouwwerk,
videokunst, en installaties. Deze zijn in Nederland in
tal van contexten te vinden; denk aan galeries,
beurzen en ateliers, maar ook aan musea en creatieve
broedplaatsen.
Puzzel van De tuin der lusten / Fotografie: Lisa Maatjens
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1. INLEIDING

domeinanalyse zowel objecten met een
‘platte’ en statische vorm – zoals schilderijen
en tekeningen – als beeldhouwwerk,
videokunst, en installaties. Deze zijn in
Nederland in tal van contexten te vinden;
denk aan galeries, beurzen en ateliers, maar
ook aan musea en creatieve broedplaatsen.
Vanwege deze brede verspreiding heeft

De Cultuurmonitor beschouwt binnen de
domeinanalyse beeldende kunst trends en
ontwikkelingen rondom het vervaardigen,
distribueren, tentoonstellen, aankopen en
ervaren van beeldende kunstobjecten. Onder
beeldende kunstobjecten verstaat deze

Figuur 8 – Aantal beeldend kunstenaars tussen 2010 en 2020 (x 1.000)
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Een kleine groep kunstenaars en hun
positie op de markt
Binnen de toch al precaire culturele
arbeidsmarkt lijken beeldend kunstenaars een
extra kwetsbare beroepsgroep. Beeldend
kunstenaars zijn al jaren een relatief kleine
groep onder de kunstenaars: tussen 2017 en
2019 vormden de 13 duizend beeldend
kunstenaars 8 procent van de totale groep
kunstenaars in Nederland (CBS 2021a). 21
Alumni van een voltijds hbo-opleiding voor

21 Kanttekening hierbij is dat het gaat om beeldend kunstenaars die hun beeldend werk als belangrijkste beroep hebben. Degenen die meer tijd besteden aan ander werk en beeldend kunstenaar zijn in
hun zogeheten tweede werkkring tellen hierin niet mee.
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autonome beeldende kunst verdienden in
2020 anderhalf jaar na hun afstuderen
gemiddeld zo’n 1.160 euro per maand
(bruto). Voor hun collega’s die de
voltijdsopleiding docent beeldende kunst en
vormgeving afrondden was dit gemiddeld
1.822 euro per maand. Ter vergelijking: het
gemiddelde van alle voltijds kunstopleidingen
op het hbo ligt op 1.690 euro, dat van alle
voltijds hbo-opleidingen op 2.427 euro (ROA
2021). Bovendien vinden afgestudeerden van
een beeldende kunstopleiding minder vaak
een baan die bij deze opleiding past. In de
periode tussen 2014 en 2019 heeft gemiddeld
45 procent van de bachelorstudenten
autonome beeldende kunst na anderhalf jaar
nog of al uitsluitend een functie binnen de
eigen of verwante opleidingsrichting. Bij de
bachelorstudenten die als docent in deze
richting zijn opgeleid, is dit 75 procent. Van
alle afgestudeerden van een hbo-opleiding
vindt 90 procent binnen anderhalf jaar een
baan die aansluit bij de opleiding (Idem).
Van diegenen die na de opleiding als
beeldend kunstenaar werken en binnen de
door het CBS gehanteerde definitie van
beeldend kunstenaar vallen, werkt vrijwel
iedereen als zzp’er. Voor velen van hen is het
inkomen na de eerste anderhalf jaar niet veel

gestegen. Het mediane jaarinkomen van deze
zzp’ers tussen 2017 en 2019 ligt met 14.000
euro namelijk in lijn met het gemiddelde
maandinkomen anderhalf jaar na het
afstuderen. Dit betekent dat de helft meer
verdient, en de helft minder (CBS 2021).
Over de effecten van de coronacrisis op deze
inkomsten kunnen we nog geen eenduidig

beeld geven. Wel is duidelijk dat van degenen
die binnen de SBI-categorie 22 ‘Schrijven en
overige scheppende kunsten’ vallen – waartoe
naast beeldend kunstenaars bijvoorbeeld ook
auteurs, componisten en choreografen
behoren – 59,9 procent in 2020 te maken
had met een omzetdaling van gemiddeld 50,1
procent ten opzichte van 2019 (CBS 2021b).

Figuur 9 – Mediaan persoonlijk brutojaarinkomen kunstenaars, in prijzen van 2019
(€ x 1.000)
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22 Sbi staat voor Standaard Bedrijfsindeling. De SBI is een hiërarchische indeling van economische activiteiten. Meer over de SBI is te vinden op de website van het CBS.
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Figuur 11 – Inkomstenmix musea voor beeldende kunst in 2019 (€ x 1.000.000)
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Figuur 10 – Inkomstenmix musea overige in 2019 (€ x 1.000.000)
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Een deel van deze inkomsten is
afkomstig van instellingen die beeldende
kunst presenteren en beeldend kunstenaars
betalen voor het werk dat zij specifiek voor
deze presentaties verrichten. Dat het logisch
is om voor zulke werkzaamheden te betalen
was niet altijd evident en gebeurde dan ook
vaak niet. Deze situatie leidde ertoe dat in
2017 de richtlijn kunstenaarshonoraria in het
leven werd geroepen. Uit een recente
evaluatie van deze richtlijn wordt duidelijk
dat in de periode 2018-2020 presentatieinstellingen hiervoor de meeste
fondsenaanvragen doen en dat zij de richtlijn
ook wat betreft de uitvoerbaarheid meer
omarmen dan musea (Berenschot 2021).
Presentatie-instellingen lijken dan ook
dichter bij de dagelijkse praktijk van beeldend
kunstenaars te staan dan musea. Presentatieinstellingen zijn wat schaal en omzet betreft
kleiner dan de meeste musea. Ook worden de
werkzaamheden hier voor het grootste deel
door zzp’ers ingevuld en komt vooral bij de
kleinere presentatie-instellingen relatief veel
onbetaald structureel overwerk voor (Wolters
et al. 2019). Toch blijft het aantal kleinere
presentatie-instellingen in de meerderheid.
De verwantschap tussen organisatie en
zzp’ers is daarbij van belang. Deze werd
recent onderstreept door het feit dat de
kleinere presentatie-instellingen, als een van

41

DOMEIN: BEELDENDE KUNST
de weinige in de culturele en creatieve sector,
in 2020 de coronasteun gebruikten om ten
opzichte van 2019 niet minder, maar zelfs
meer te besteden aan zzp’ers (Goudriaan et
al. 2021).
Naast de sterke relatie die beeldende
kunst heeft met musea en vooral presentatieinstellingen, lijkt het domein al lange tijd
sterk verbonden met lokaal beleid. Dit toont
zich onder meer wanneer de inkomstenmix
van musea voor beeldende kunst wordt
vergeleken met die van overige musea.
Daaruit blijkt dat musea voor beeldende
kunst voor een groter deel van hun
inkomsten afhankelijk zijn van gemeentelijke
en provinciale subsidies. Het tonen van
beeldende kunst lijkt bij gemeenten
bovendien van groeiend belang. In het
financieren van beeldende kunst geven de
gemeenten die geld krijgen uit de
Decentralisatie-Uitkering Beeldende Kunst
en Vormgeving al jaren het grootste deel van
dit budget uit aan musea (Vinkenburg et al.
2018). Het aandeel van presentatieinstellingen stijgt eveneens, maar met 8
procent komt dit nog lang niet in de buurt
van de 63 procent die musea voor beeldende
kunst ontvangen (idem). Een lokale context
is bovendien van belang voor de groep
zzp’ers binnen de beeldende kunst. Zoals in
de Monitor Creatieve Industrie wordt

opgemerkt, maakt vooral de stedelijke
context het voor zzp’ers en kleine
ondernemingen mogelijk om door onderling
samen te werken de schaal te bereiken die ze
zelfstandig niet kunnen realiseren (Rutten et
al. 2020).

Grote ongelijkheid, maar geen gebrek
aan actie
De mondiale kunstmarkt zat vóór het
uitbreken van de coronacrisis jaren in de lift
(Brom et al. 2019). De vruchten van deze
mondiale groei waren echter erg ongelijk
verdeeld; de inkomsten kwamen vooral
terecht bij een kleine groep van

Figuur 12 – Ontwikkeling eigen inkomsten en aantal bezoeken musea in 2020 t.o.v. 2019
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gevierde kunstenaars, en beginnende en midcareer kunstenaars verdienden vaak
aanzienlijk minder. Ook vrouwelijke
kunstenaars staan financieel gezien nog
steeds op achterstand ten opzichte van hun
mannelijke collega’s (BKNL 2019). In 2020
kwam er een abrupt einde aan de mondiale
groei: de opbrengsten van kunsthandelaren
daalden met zo’n 20 procent (Art Basel et al.
2021). Kunstinstellingen en musea moesten
ondertussen maandenlang de deuren sluiten.
Hierdoor daalden de bezoekcijfers van musea
met 60 procent. De eigen inkomsten daalden
met 250 miljoen euro – bijna een halvering
(Museumvereniging 2020). In hoeverre heeft
de coronacrisis bestaande ongelijkheden
uitvergroot? En op wat voor manieren
probeerden instellingen en makers deze de
afgelopen jaren juist terug te dringen?
Aan initiatieven om ongelijkheid aan
te pakken en diversiteit en inclusie te
bevorderen lijkt er binnen de beeldende
kunst in ieder geval geen gebrek. Sommige
richten zich vooral op het betrekken van
publiek; zo bood Studio i – een initiatief van
het Stedelijk en het Van Abbemuseum – de
afgelopen jaren handvatten om exposities
toegankelijk te maken voor bezoekers met
een beperking. Het Van Abbemuseum
implementeert deze richtlijnen nu ook in de
eigen collectie. Andere instellingen zijn

Figuur 13 – Man-vrouwverhouding bij Nederlandse galeries op internationale beurzen
tussen 2016 en 2020 (%)
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vooral bezig met de inhoud van hun
exposities. Het Rijksmuseum legt in recente
exposities zijn vaste collectie onder een
kritische loep, en het Amsterdam Museum
schaft al een tijd nieuwe collectiestukken aan
die genderdiversiteit kunnen belichten. Deze
trend lijkt zich te hebben voortgezet in 2020.
De aandacht voor inclusie in werk en
programmering geeft aan dat het domein
Beeldende kunst in toenemende mate

reflecteert op de ongelijkheden die binnen
het domein – en de samenleving – spelen.
Toch is het maar de vraag of reflectie zich
altijd vertaalt naar daadwerkelijke
kansengelijkheid, zowel wat inkomsten als
wat invloed betreft. Zo waren de besturen
van verschillende Nederlandse kunstmusea
die zich al jaren richten op inclusie in 2020
nog grotendeels hoogopgeleid, wit en
mannelijk (Borg 2020). Niet alle
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demografische groepen zijn evenwichtig
vertegenwoordigd in alle segmenten van de
sector (personeel, publiek, programmering en
partners). Ook is het maar de vraag of de
positie van vrouwen in het domein de
afgelopen jaren voldoende verbeterd is. Waar
vrouwen volgens het Amsterdams Fonds
voor de Kunst (AFK) redelijk
vertegenwoordigd lijken te zijn in het
personeel van beeldende kunstinstellingen,
ontbraken ze de afgelopen jaren in
leidinggevende functies en als artiesten in de
collecties van grote instellingen, zo blijkt uit
een rondvraag van de NOS (Nieuwsuur
2021). Ook zijn vrouwelijke kunstenaars
ondervertegenwoordigd op beurzen, al is een
positieve ontwikkeling dat hun aandeel stijgt.
Zo gingen de subsidies waarmee het
Mondriaan Fonds galeries steunt om op
internationale kunstmarkten Nederlandse
kunstenaars te tonen van 33 procent aan
vrouwelijke kunstenaars in 2018 naar 44
procent in 2020. Dat de mondiale
kunstmarkt is ingericht als een competitieve
vrije markt maakt de situatie nog complexer.
Kunstbeurzen weerspiegelen vraag en aanbod
– en zolang het aanbod nog erg ongelijk is,
zal die ongelijkheid zich gedeeltelijk blijven
weerspiegelen in de vraag.
Verschillende instellingen proberen de
laatste jaren juist vanwege de nog altijd

hardnekkige ongelijkheden de druk op te
voeren en de toegenomen aandacht voor
inclusie en diversiteit om te zetten in
structurele, concrete verandering. Zo werken
De Zaak Nu en Kunsten ‘92 aan een
gedragscode om ‘Fair Care’ te
verwezenlijken. Deze aanvulling op de Fair
Practice Code zou aan de hand van
duidelijke richtlijnen een belangrijke stap
richting veiligere, inclusieve werksferen
kunnen betekenen. Het AFK monitort en
bespreekt de concrete naleving van de
plannen die instellingen opzetten omtrent
diversiteit en inclusie nauwgezet – met
positief effect (Amsterdams Fonds voor de
Kunst 2021). Juist vanwege het besef dat de
coronacrisis een negatieve invloed zou
kunnen hebben op bestaande ongelijkheden
haalden verschillende fondsen en instellingen
de teugels strakker aan, en werden en vele
handvatten geboden voor het naleven van de
Fair Practice Code (Fair Practice Code
2020).
Wel blijven er grote verschillen in de
mate waarin instellingen – ook ten tijde van
de coronacrisis – op effectieve wijze aan de
slag gaan met diversiteit en inclusie. Waar
sommige instellingen al grote stappen maken
richting een programmering, personeel,
publiek en partners die inclusiever en
diverser zijn, weten andere instellingen niet

altijd waar ze moeten beginnen, en zien ze
het toewerken naar diversiteit en inclusie als
een grote en complexe opgave (Borg 2020).
Ook vielen vele zzp’ers buiten de boot tijdens
de coronacrisis (Jorritsma 2021). Uit deze
verschillen blijkt hoe complex het is (of voelt)
om brede richtlijnen rondom gelijkheid,
diversiteit en inclusie te vertalen naar
maatwerk voor elke instelling. Wat betekenen
diversiteit en inclusie op instellingsniveau?
Hoe kunnen verschillende instellingen het
beste invulling geven aan deze begrippen?
Moeten bestaande collecties fundamenteel
aangepast worden, of is een nieuwe,
‘kritische’ lezing voldoende? Uit de
themarapportage ‘Diversiteit en inclusie’
blijkt dat het op dit moment nog ontbreekt
aan een sectorbrede aanpak voor de
monitoring en verzameling van data over
deze thema’s. Is het wel mogelijk om het
effect van verschillende aanpakken op een
overzichtelijke manier te meten, of zijn
diversiteit en inclusie niet kwantitatief te
vatten? Het lijkt erop dat deze vraagstukken
de komende jaren nog veel antwoorden
zullen oproepen – maar dat een grondige
discussie rond ongelijkheid, diversiteit en
inclusie de beeldende kunst inmiddels heeft
bereikt is duidelijk.
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Een terughoudend publiek en trouwe
kopers
Uit gegevens over bezoekcijfers – denk aan
verkochte museumtickets en gescande
museumjaarkaarten – blijkt dat het publiek
ook onder de versoepelde coronamaatregelen
van de zomer van 2021 de weg naar de
kunstmusea nog niet altijd terug wist te
vinden (Leeuwen 2021). Hoewel de
bezoekersaantallen zich tijdens de afgelopen
vakanties wat herstelden, liggen
museumbezoeken over het algemeen nog erg
laag vergeleken met de periode vóór de
coronacrisis (VTO 2020; Museumvereniging
2020; Leeuwen 2021). Het is echter moeilijk
een volledig beeld te geven van het publiek
dat zich interesseert voor beeldende kunst.
Zo vinden veel kleinere exposities – zoals die
in cafés, poppodia, of creatieve broedplaatsen
– nog altijd onder de radar plaats. Daarnaast
is het bijna onmogelijk om zicht te krijgen op
de bezoekers van tentoonstellingen zonder
kassa (Boekmanstichting 2019).
Het wegblijven van het publiek heeft
grote gevolgen voor de financiële situatie van
musea en expositieruimten. Voor veel
instellingen zijn zowel publieksinkomsten als
de inkomsten van horecagelegenheden en
zaalverhuur weggevallen. Vooral grote en

kleine musea werden getroffen; grote musea
moesten het zonder buitenlands publiek
doen, en musea kwamen minder vaak in
aanmerking voor steun (Museumvereniging
2020). De inkomstendaling heeft om te
beginnen effect op de programmering; veel
instellingen zijn vanwege hun verminderde
budget aangewezen op de eigen collectie, en
gaan de grote risico’s die gepaard gaan met
het tentoonstellen van werk in bruikleen uit
de weg (denk aan de hoge kosten, maar ook
de reisbeperkingen vanwege de coronacrisis)
(Uchelen 2020). Verder lijkt er een grotere
scheiding te zijn ontstaan tussen instellingen
die aanspraak hebben kunnen maken op
noodsteun en instellingen die meermaals
buiten de boot zijn gevallen. Deze laatste
groep heeft veel kosten gemaakt om aan de
coronamaatregelen te voldoen, maar heeft
lang niet altijd coronasteun ontvangen om
deze kosten te dekken. Vooral de kleine
musea zijn hard getroffen; hun inkomsten
liepen in totaal met 56 procent terug. Hoewel
grote musea een vergelijkbare daling zagen,
werd 60 procent van de gemaakte kosten
gedekt door overheidssteun
(Museumvereniging 2020). Als het publiek
de kleine instellingen niet terugvindt, is het
maar de vraag of deze het hoofd nog lang
boven water kunnen houden (Idem 2020). In
tegenstelling tot het wat weifelende publiek

lijkt de kunstkoper redelijk loyaal te blijven.
Meer dan 60 procent van de kunstbeurzen
werd in 2020 afgelast en de omzet van
kunstverkoop wereldwijd daalde met 22
procent (Knol 2021). Toch geven statistieken
geen grote verschuiving in het aantal
kunstkopers dat werk aanschaft via galeries of
beurzen aan (Nederlandse Galerie Associatie
2021). Veel kunstkopers lijken sinds 2020 de
weg naar de galeries terug te hebben
gevonden – zowel via digitale viewing rooms
als in het echt (Nederlandse Galerie
Associatie 2021).

Digitalisering wint aan terrein – maar
kent ook grenzen
In 2020 was het beduidend lastiger om
beeldende kunst op locatie te ervaren. Voor
veel instellingen, galeries en makers heeft een
uitstapje naar de digitale wereld een
gedeeltelijke uitkomst geboden (Knol 2021).
Volgens een internationaal uitgezette enquête
van Art Basel was digitalisering in 2020 een
topprioriteit voor 54 procent van de
kunstverkopers. Een jaar eerder was slechts
19 procent van de verkopers hier druk mee
bezig (Art Basel et al. 2021). Veel galeries
grepen in 2020 naar digitale
promotiemiddelen, en sommige verkopers
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experimenteerden zelfs met online viewing
rooms. Ook musea dompelden hun tenen de
afgelopen anderhalf jaar steeds vaker onder
in de digitale wateren. Online rondleidingen,
interactieve websites en digitaal beschikbaar
lesmateriaal zijn in opkomst
(Museumvereniging 2021). Hoewel de
coronacrisis voor veel instellingen, galeries en
makers een extra aanleiding vormde om
verder te digitaliseren, is de verschuiving van
beeldende kunst naar het digitale niet per se
een nieuwe ontwikkeling (Robertson et al.
2010). Wel is de invloed van de digitale
wereld op het presenteren en verkopen van
beeldende kunst door corona versneld
toegenomen.
Verschillende signalen lijken er echter
op te duiden dat er grenzen zijn aan de
digitale inzet in het bereiken van publiek. Zo
vond ook tijdens de coronacrisis de eerste
interactie van een kunstkoper met een
kunstwerk vaak op locatie plaats
(Nederlandse Galerie Associatie 2021). Het
is maar de vraag of online viewing rooms
potentiële kopers op dezelfde manier kunnen
verleiden als tentoonstellingen op locatie.
Ook blijft het lastig voor expositieruimten en
musea om hun digitale aanbod om te zetten
naar inkomsten die de weggevallen
ticketverkoop kunnen compenseren.
Niettemin konden musea in 2020 na het

Figuur 14 – Aandeel van de musea dat online activiteiten organiseert in 2019 en 2020
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uitbreiden van hun digitale aanbod rekenen
op een significante stijging in digitale
bezoekersaantallen (Museumvereniging
2020). Veel kunstmusea zetten dan ook
verder in op een groter digitaal aanbod om
hun publieksbereik zelfs onder strenge
maatregelen uit te breiden.
3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN BEELDENDE
KUNST?
Nieuwe makers en instellingen binnen het
domein Beeldende kunst lijken steeds vaker
te maken te krijgen met een hoge drempel.
De hoge vastgoedprijzen in stedelijke
gebieden en de grote ongelijkheid binnen het
domein hebben al jaren een negatief effect op
de ruimte die er is voor nieuwe geluiden
(Kraaijeveld 2019). Het wegvallen van
publieksinkomsten en de ongelijk verdeelde
coronasteun lijken deze ruimte alleen maar
verder ingeperkt te hebben. Kleine galeries,
expositieruimten en makers hadden het
gedurende 2020 moeilijk (Museumvereniging
2020). Verschillende instellingen geven aan
een vergrijzing waar te nemen. Zijn er genoeg
faciliteiten voor nieuwe Nederlandse
kunstenaars, galeries en instellingen?
Om meer inzicht te verkrijgen in deze
ontwikkeling is het belangrijk om de

verschillende organisatievormen die de
afgelopen jaren in het domein zijn
opgekomen beter onder de loep te nemen.
Zo lijken makers steeds vaker samen op te
trekken om hun krachten te bundelen – denk
bijvoorbeeld aan samenwerkingen rond
creatieve broedplaatsen, maar ook aan
kunstenaarscollectieven (Smallenburg 2021).
Wat zegt de opkomst van
samenwerkingsverbanden over de positie van
de individuele maker op de arbeidsmarkt? En
in hoeverre ondervangen
samenwerkingsverbanden bestaande
problemen?
Een andere kwestie die verband houdt
met de vergrijzing van de beeldende kunst
betreft de stabiliteit van geldstromen. Enkele
instellingen kaarten aan dat er binnen het
huidige subsidiestelsel weinig ruimte is voor
de duurzame ontwikkeling van jong talent.
Het ontbreekt nog aan een instrument om op
structurele, meerjarige manier de invloed van
subsidies en andere faciliteiten op
talentontwikkeling structureel te meten. Wat
speelt zich af in de ateliers van gesubsidieerde
makers? Welke jonge instellingen en makers
gooien de handdoek in de ring – en waarom?
En welke jonge instellingen en makers
hebben wel succes?
Tot slot blijkt uit deze analyse dat de
coronacrisis verschillend heeft uitgepakt

binnen het domein Beeldende kunst, maar
geen omslag heeft veroorzaakt. De grootste
trends – een instabiele en ongelijke
arbeidsmarkt, digitalisering, de vraag of er
voldoende subsidies en faciliteiten zijn om
het domein structureel te onderhouden en
een toenemende aandacht voor diversiteit en
inclusie – speelden al vóór de coronacrisis.
Het blijft daarom belangrijk om de
ontwikkelingen in de beeldende kunst te
blijven monitoren. Want wat betekenen de
vele nieuwe richtlijnen, maatregelen en
hervormingen van de afgelopen jaren voor de
praktijk? We zijn daarom in gesprek om de
Collectieve Selfie voort te zetten inclusief een
panelonderzoek om de individuele praktijk
van makers in kaart te brengen. Hiermee
bouwt de Cultuurmonitor mee aan een
stabiele, duurzame basis voor het domein
Beeldende kunst.
4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
BEELDENDE KUNST?
• Bekijk meer data over het domein
Beeldende kunst in het dashboard van de
Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over het domein
Beeldende kunst is ook te vinden in de
kennisbank van de Boekmanstichting.
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Het domein Erfgoed in de Cultuurmonitor omvat vier
disciplines: roerend, onroerend, immaterieel en
(born) digital erfgoed. Waar er over de eerste twee
categorieën al geruime tijd gegevens worden
verzameld, is dat bij immaterieel en digitaal erfgoed
nog minder het geval. In dit hoofdstuk wordt extra
aandacht besteed aan de laatste twee genoemde
categorieën en de wisselwerking tussen erfgoed en
de samenleving.

Tentoonstelling Suffering Matters / Fotografie: Lisa Maatjens
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1. INLEIDING
Erfgoed omvat een veelvoud aan objecten en
activiteiten in het culturele leven, en snijdt
daarmee dwars door andere domeinen zoals
de beeldende kunst, podiumkunsten of
games. Erfgoed weerspiegelt de wijze waarop
wij als samenleving naar onze omgeving
kijken, en dat uit zich bijvoorbeeld in een
kunstobject, dansvoorstelling,
museumcollectie of festival. In de Erfgoedwet
wordt cultureel erfgoed dan ook als volgt
gedefinieerd: ‘uit het verleden geërfde
materiële en immateriële bronnen, in de loop
van de tijd tot stand gebracht door de mens
of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens
en omgeving, die mensen, onafhankelijk van
het bezit ervan, identificeren als een
weerspiegeling en uitdrukking van zich
voortdurend ontwikkelende waarden,
overtuigingen, kennis en tradities, en die aan
hen en toekomstige generaties een
referentiekader bieden’ (Bussemaker 2015).
Daarmee is erfgoed en het begrip ervan
continu in beweging en onderhevig aan de
manier waarop wij onze samenleving
inrichten.
Een monitor vraagt echter om een
afbakening. Om te meten heb je immers een
indicatie nodig van wat je gaat meten. De
huidige afbakening van het domein Erfgoed

in de Cultuurmonitor sluit aan bij Het
culturele leven van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) waarin erfgoed wordt
onderverdeeld in roerend, onroerend en
immaterieel erfgoed (Broek et al. 2018). Deze
driedeling sluit eveneens aan bij de definitie
van cultureel erfgoed in de Erfgoedwet en bij
de categorieën in de Erfgoedbalans (OCW
2017). Het onderwerp (born) digital erfgoed
stipt het SCP aan, maar dit heeft in de

analyse nog geen grote plaats. Binnen de
Cultuurmonitor streven we er voor de
toekomst naar om dit aspect van erfgoed
structureel te monitoren, als ‘nieuwe’ vierde
categorie.
Dit brengt ons tot de volgende
afbakening:
• Roerend erfgoed: tastbaar erfgoed dat
verplaatsbaar is, zoals archieven in fysieke

Figuur 15 – Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat minstens één keer per jaar
erfgoed bezoekt tussen 2014-2020 (%)
80
70

64

66
62

60
47

50
40
30
20

2014

2016

2018

2020
Bron: Boekmanstichting/OCW/CBS

51

DOMEIN: ERFGOED
vorm of beelden en schilderijen in een
museum. Ook mobiel erfgoed valt
hieronder, zoals een stoomtrein of een
ander vervoersmiddel uit het verleden
(Rijksoverheid z.j.).
• Onroerend erfgoed: tastbaar en
plaatsgebonden erfgoed, zoals historische
gebouwen en monumenten en
beschermde stads- en dorpsgezichten.
• Immaterieel erfgoed: cultuuruitingen die
niet tastbaar zijn en gemeenschappen,
groepen of individuen een gevoel van
identiteit geven. Dit erfgoed is dynamisch
en wordt steeds opnieuw vormgegeven in
samenhang met maatschappelijke
veranderingen en interactie, en leeft van
generatie op generatie (KIEN z.j.). Denk
aan ambachten (molenaarsambacht,
stoelenvlechten), uitvoerende kunsten
(shanties zingen, tambú) of festiviteiten en
sociale praktijken (Pride Amsterdam,
Koningsdag).
• Digitaal erfgoed: gedigitaliseerd erfgoed
(erfgoedmateriaal dat van origine niet
digitaal is, maar waarvan een digitale
reproductie is gemaakt), born digital
(erfgoed zonder analoge equivalent) en
digitale informatie over erfgoed
(beschrijvingen van erfgoedobjecten, ook
wel metadata genoemd) (Grooten et al.

Figuur 16 – Aantal beschermde stads- en dorpsgezichten in 2020, per provincie
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2008). Voorbeelden zijn games, digitale
teksten, foto’s en video’s, of digitale
ontwerpen die nodig zijn bij de
totstandkoming van bijvoorbeeld objecten.
We beseffen goed dat de vier categorieën met
elkaar verbonden zijn, en niet zo gemakkelijk
los te trekken zijn, zoals rituelen of
ambachten die bij bepaalde voorwerpen
horen, of optochten in historische

binnensteden. En zo speelt digitalisering een
grote rol bij zowel de archivering als het
ontstaan van hedendaagse kunst.
De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) verzamelt al jaren gegevens
over de staat van het erfgoed, en presenteert
deze feiten en cijfers over gebouwde en
archeologische monumenten, musea en
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collecties en historisch landschap in zijn
Erfgoedmonitor. In 2020 telt Nederland
61.814 Rijksmonumenten, waaronder
molens, kastelen, kerken en aangelegd groen,
zoals parken en tuinen van buitenplaatsen.
Veruit het grootste deel van de
Rijksmonumenten bestaat echter uit
woningen (31.548), gevolgd door de
boerderijen en molens (9.922). 23
De meeste musea bevinden zich in
Noord- en Zuid-Holland (respectievelijk 19,5
en 16,6 procent van het totaal in 2019), en
meer dan de helft van alle musea zijn
geschiedenismusea. Maar erfgoed is uiteraard
meer dan alleen tastbare cultuur.
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland (KIEN) – dat de verschillende
vormen van immaterieel erfgoed in kaart
brengt en borgt voor de toekomst –
rapporteert over 188 verschillende vormen
van erfgoed in hun inventaris in 2020. 24
Hiervan is de grootste categorie
‘Festiviteiten, rituelen en sociale praktijken’,
waar bijvoorbeeld Koningsdag, verschillende

Figuur 17 – Aantal musea in 2019, per provincie
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bloemencorso’s of de traditie ‘kopro beki’
onder vallen.
Het is een stuk lastiger om de omvang
van digitale erfgoed(collecties) vast te stellen

(Mulder et al. 2019). Bestaande onderzoeken
zijn veelal gebaseerd op – beperkt
representatieve – steekproeven onder
erfgoedinstellingen, en geven hiermee geen

23 We zien hierbinnen wel grote provinciale verschillen. Zo heeft Gelderland veruit de meeste boerderijen (1.129), staan de meeste woonhuizen in Noord-Holland (8.892) en bevinden de meeste
monumentale begraafplaatsen zich in Noord-Brabant (278). Kijken we daarnaast naar het aantal rijksmonumenten per inwoner, dan hebben Zeeland en Friesland het ruimste aanbod. Zie ook de
Erfgoed op de kaart voor een overzicht van erfgoed in Nederland. Op deze interactieve kaart toont de RCE archeologische en gebouwde rijksmonumenten, wederopbouwgebieden, beschermde stadsen dorpsgezichten, werelderfgoed en musea in Nederland.
24 De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of het individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te
geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd (KIEN z.j.) De inventaris biedt echter geen compleet overzicht van alle
vormen van immaterieel erfgoed gezien deze afhankelijk is van de aanmeldingen door beoefenaars zelf, die daarnaast ook kennis moeten hebben van het bestaan van de inventaris.
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goed beeld van de absolute omvang van
digitale collecties. Volgens het
ENUMERATE-onderzoek uit 2017 is 35
procent van de collectie van
erfgoedinstellingen gedigitaliseerd, en 74
procent digitaal ontsloten (DEN 2017). Het
onderzoek zegt echter niets over de omvang
van born digital collecties, behalve dat 72
procent van de instellingen ook born digital
materiaal verzamelt. 25
2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Culturele identiteit: waarom is erfgoed
belangrijk?
Erfgoed is niet alleen belangrijk voor een
besef van ons verleden, maar geeft ook
betekenis aan de samenleving van nu en onze
toekomst. Iedereen draagt immers erfgoed
mee en geeft er mede vorm aan: of je nu kerst
viert, graag snert kookt of tambú danst. Het
is dan ook belangrijk dat de manier waarop
we met dit erfgoed omgaan aansluit bij de
samenleving (en bevolkingssamenstelling)

van nu en verhalen worden doorgegeven aan
volgende generaties (Engelshoven 2018).
Want zoals de Raad voor Cultuur schrijft: ‘In
het erfgoed legt een object of handeling een
persoonlijke verbinding tussen mensen en
(hun eigen of een andere) geschiedenis,
tradities en verhalen. Geen enkel ander
onderdeel van onze samenleving – sport,
economie, wetenschap, religie – doet zo’n
expliciet beroep op deze waarden’ (Raad
voor Cultuur 2021, 6).
Cultureel erfgoed is dan ook bepalend
voor de identiteit van de leefomgeving, en
wordt steeds vaker als middel ingezet om
deze (lokale) identiteit te versterken
(Trienekens et al. 2016). Dat zien we niet
alleen op provinciaal niveau, maar ook
gemeenten maken steeds meer gebruik van
lokaal erfgoed om toerisme aan te trekken of
om bewoners te verbinden met hun
leefomgeving.
De omgang met het cultureel erfgoed
in de fysieke leefomgeving wordt vanaf 1 juli
2022 geregeld via de nieuwe Omgevingswet.
Hierin wordt op nationaal niveau gestreefd

naar meer samenwerking tussen burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Het idee is dat ruimtelijke projecten dichter
bij de samenleving komen te staan en dat
participatie binnen projecten wordt
bevorderd. Participatieve projecten kunnen
ook betekenis geven aan een nieuwe,
samengestelde gemeenschap of identiteit
(Trienekens et al. 2016). De aanwijzing en
omgang met beschermde stads- en
dorpsgezichten gebeurt straks eveneens op
grond van deze wet (RCE z.j.).

Participatie en FARO: wie bepaalt wat
erfgoed is?
De vraag wat erfgoed is en waarom het
belangrijk is, hangt nauw samen met de vraag
wie bepaalt wat erfgoed is. Volgens het
Verdrag van Faro staat de mens centraal, en
is de benadering van erfgoed niet (meer)
louter expertgedreven (Hanssen et al.
2021). 26 Het zwaartepunt lijkt hiermee
verschoven te zijn van cultureel erfgoed an
sich, naar de mensen die betrokken zijn bij

25 Belangrijk is ook dat het onderzoek van ENUMERATE niets zegt over het materiaal bij cultuurproducerende instellingen, maar alleen iets over de collecties van erfgoedbeheerinstellingen. Dat
erfgoedinstellingen 35 procent gedigitaliseerd hebben is volgens onze gesprekspartners bovendien optimistisch. Omdat musea relatief kleine collecties hebben ten opzichte van archieven, wordt het
ongewogen gemiddelde sterk omhooggetrokken. Zo laten bijvoorbeeld de Museumcijfers 2020 zien dat 66 procent van de permanente collectie van musea via internet toegankelijk voor het publiek
(Visser et al. 2021).
26 Het Verdrag van Faro is een internationaal verdrag en ‘bevat doelstellingen voor het verbreden en intensiveren van de rol van cultureel erfgoed in alle aspecten van de samenleving’ (Engelshoven
2021, kamerbrief). Het belangrijkste uitgangspunt is dat ieder mens het recht heeft om betrokken te zijn bij erfgoed en daar een eigen betekenis aan te geven.
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dit erfgoed (Engelshoven 2021). Daarmee is
erfgoed verbonden met het democratische
beginsel dat het van en voor iedereen is en
bijdraagt aan een inclusieve maatschappij
(Engelshoven 2021). Dé nationale culturele
identiteit staat dan ook niet vast, maar is een
interpretatie van en keuze uit het culturele
erfgoed (Beugelsdijk et al. 2019). Met dit als
uitgangspunt is het belangrijk dat mensen
ook toegang hebben tot erfgoed en eraan deel
kunnen nemen.
Een belangrijk woord hierbij is
erfgoedgemeenschap: ‘een groep mensen die zo
veel belang hechten aan bepaald erfgoed, dat
ze dat willen behouden en overdragen.
Meedoen aan cultureel erfgoed betekent dat
je vorm geeft aan cultureel burgerschap’
(Hanssen et al. 2021). Dat betekent eveneens
dat iets pas erfgoed is als mensen hier een
bepaalde betekenis of waarde aan toekennen.
Ook bij KIEN bepaalt de gemeenschap wat
erfgoed is, en is zij zelf verantwoordelijk voor
het aandragen van erfgoed op de inventaris
en het behoud ervan. 27 Ook
cultuurprofessionals, -beoefenaars en makers vormen in die zin
erfgoedgemeenschappen met eigen

behoeften, zowel zij die betrokken zijn bij het
maken of uitoefenen als zij die beheren (zoals
archivarissen, conservatoren of curatoren).

Diversiteit en inclusie: waar staan we
nu?
In aansluiting op het vormgeven van een
‘nieuw’ cultureel burgerschap streven
erfgoedinstellingen naar meerstemmigheid en
inclusie. In de museumwereld kwam dit
streven expliciet naar voren toen de
International Council of Museums (ICOM)
in 2019 een nieuwe museumdefinitie
voorstelde waarbij de nadruk kwam te liggen
op ‘actief partnerschap met diverse
gemeenschappen’ om ‘verschillende
herinneringen veilig te stellen voor
toekomstige generaties en gelijke rechten en
gelijke toegang tot erfgoed voor alle mensen
te garanderen’ (ICOM 2019). Door
tegenstanders van de voorgestelde definitie
werd deze echter als te politiek gezien met
hevige internationale discussie tot gevolg
(Small 2019). Tijdens de volgende ICOMconferentie in september 2022 wordt er

nogmaals gestemd over de voorgestelde
herziening (Adams 2021).
Ook cultuursectorbreed zien we een
verankering van meerstemmigheid in beleid.
In 2019 lanceerde het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
samen met het VSBfonds en de zes
Rijkscultuurfondsen de Code Diversiteit en
Inclusie. 28 Deze code is vanaf 2021 samen
met de Governance Code Cultuur en Fair
Practice Code vast onderdeel van de
beoordeling van subsidieaanvragen (Raad
voor Cultuur 2020). Ondanks deze ambities
moet er volgens de Raad voor Cultuur op het
gebied van diversiteit en inclusie nog een
grote inhaalslag worden gemaakt (Raad voor
Cultuur 2020). Deze vraag naar verandering
is ook zichtbaar in het veld. In 2020
verschenen er, mede als antwoord op de
internationale Black Lives Matter-beweging,
meerdere artikelen in de media en open

27 Dit wil overigens niet zeggen dat als het erfgoed niet op de lijst staat, het ook geen erfgoed is. De nadruk ligt op het zichtbaar en toegankelijk maken van immaterieel erfgoed en de variëteit ervan, maar
het op de lijst staan is geen officiële erkenning (KIEN).
28 Het doel van de Code Diversiteit en Inclusie is ‘dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert’ aan de hand van de vier P’s publiek, partners,
personeel en programmering.
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brieven aan directies en beleidsmakers in de
Nederlandse cultuursector. 29
Waar de sector vandaag de dag staat
is nog lastig te beantwoorden. Hiervoor zijn
meerdere redenen. Allereerst ontbreekt het
aan indicatoren en data om diversiteit en
inclusie te meten – en de gegevens die er zijn
betreffen veelal persoonsgegevens die door
AVG moeilijk(er) gebruikt kunnen worden.
Ten tweede zijn diversiteit en inclusie brede
begrippen die uiteenlopend worden ingevuld.
Het gaat niet alleen om culturele
achtergrond, maar ook om o.a. leeftijd,
gendergelijkheid, personen met een fysieke
en/of functionele beperking, de lgbtqia+
gemeenschappen of sociaaleconomische
status. Tot slot is er sectorbreed nog geen
duidelijkheid of consensus over wát we
precies willen meten, waarom en hoe (lees
hier meer over in het hoofdstuk ‘Diversiteit
en Inclusie’).
Wel vinden er in de erfgoedsector
diverse initiatieven plaats op het gebied van
diversiteit en inclusie. Zo biedt het initiatief
Musea bekennen kleur musea een leidraad

voor de uitvoering van de Code diversiteit en
inclusie, met als doel om ‘erfgoedinstellingen
duurzaam te verenigen in hun streven om
diversiteit en inclusie te verankeren in het
DNA van de erfgoedsector’. Daarnaast
kondigde in september 2021 Stichting
Museum Suriname aan dat er in 2023 in
Amsterdam een nieuw museum opent over
de Surinaamse geschiedenis en cultuur en de
complexe relatie tussen Nederland en
Suriname (Sneekes et al. 2021). Deze
gedeelde geschiedenis staat ook centraal in de
Verkenning naar museale voorziening
slavernijverleden die het NiNsee, Museum
Zonder Muren en IZI Solutions in mei 2021
hebben afgerond. 30 De ontwikkelingen
vinden overigens niet alleen plaats in de
museale sector, ook theaters en
theatergezelschappen slaan de handen ineen
(zie het hoofdstuk ‘Theater’), zijn er tal van
initiatieven om de boekensector diverser te
maken (zie het hoofdstuk ‘Letteren’) en
worden er investeringen gedaan in de
Nederlandse filmsector (zie het hoofdstuk
‘Audiovisueel’).

Niettemin constateert de Raad voor
Cultuur dat er een ongelijke voortgang van
de vier P’s is, waar programma en publiek
voorrang kregen op partners en personeel
(Raad voor Cultuur 2020). Dit is overigens
niet uniek voor de culturele sector, maar is
ook zichtbaar in andere maatschappelijke
sectoren. De afdeling Diversiteit in Bedrijf
van de Sociaal-Economische Raad (SER)
ondersteunt hierom met de Charter
Diversiteit bedrijven in de publieke en private
sector bij het bevorderen van een gemêleerd
personeelsbestand en een inclusief
bedrijfsklimaat. Meerdere musea hebben
inmiddels de intentieverklaring ondertekend
en ook overheden, onderwijsinstellingen en
de wetenschap zijn vertegenwoordigd in de
charter. 31
Immaterieel erfgoed en de
toenemende belangstelling hiervoor bieden
bij uitstek ruimte voor diversiteit en inclusie
binnen erfgoed. Zo wordt de inventaris van
KIEN vanuit de gemeenschap aangevoerd en
bevat deze hierdoor een diversiteit aan
feestdagen en tradities, zoals Chinees

29 Zo ging journalist Lucette ter Borg voor NRC in gesprek met museumdirecteuren over diversiteit en inclusie. De theaterwereld reageerde op de Black Lives Matter-beweging met een open brief in de
Theaterkrant, die door ruim 600 professionals van kleur werd ondertekend. En curator van het Stedelijk Museum Vincent van Velsen schreef een open brief aan de Amsterdamse wethouder Touria
Meliani van Cultuur, waarin hij stelde dat het Stedelijk Museum kunstenaars van kleur uitsluit.
30 Op advies van het college B en W van Amsterdam en demissionair minister Van Engelshoven boog een gezamenlijke commissie van de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur zich van mei
2021 tot november 2021 over de plannen van een nationaal slavernijmuseum in Amsterdam. In november 2021 is een advies uitgebracht in antwoord op het verkenningsrapport waarin de adviesraden
het belang van een slavernijmuseum als evident beschouwen.
31 Zoals het Rijksmuseum, Groninger Museum, FOAM, Kunstmuseum Den Haag en Maritiem Museum Rotterdam.
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Nieuwjaar, de Antilliaanse muziektraditie
tambú, Drentse boerenmarkten of het
Paasvuur Espelo. Om als afspiegeling van de
Nederlandse samenleving te fungeren en de
cultuur die ons vandaag de dag vormt door te
geven aan generaties van morgen, is
diversiteit en inclusie een noodzaak binnen
erfgoed. Het bewustzijn is er binnen alle
disciplines van het erfgoedveld, maar dat
alleen is onvoldoende voor daadwerkelijke
verandering.

Corona en meer aandacht voor digitaal
De coronabeperkingen hadden tot gevolg dat
veel erfgoedinstellingen hun deuren moesten
sluiten of geconfronteerd werden met grote
beperkingen. Tal van activiteiten zijn afgelast
en konden alleen in aangepaste vorm
doorgang vinden. Maar de erfgoedsector zat
niet stil en er ontstond meer ruimte voor
digitaal cultuuraanbod, met mogelijkheden
voor het bereiken van ‘nieuw’ publiek. Denk
bijvoorbeeld aan virtuele rondleidingen,

podiumkunstinstellingen die hun registraties
van voorstellingen online deelden of aan de
oproepen om zelf met kunst en erfgoed aan
de slag te gaan, zoals bij tussen kunst en
quarantaine. ‘Het digitaal erfgoed van de
toekomst wordt nu gemaakt’, vertelt een
gesprekspartner ons.
In 2020 was twee derde van de
permanente museumcollectie via internet
toegankelijk voor het publiek (Visser et al.
2021). 32 En bij 82 procent van de musea
vonden online activiteiten plaats,
uiteenlopend van virtuele rondleidingen tot
opdrachten of challenges (Visser et al.
2021). 33 Uit recent vrijetijdsonderzoek blijkt
dat in 2020 ruim 14 procent van de
Nederlanders hier gebruik van heeft gemaakt
door een museumcollectie of tentoonstelling
via internet te bekijken. 34 Ongeveer een vijfde
van de Nederlanders heeft online beeldende
kunst bekeken (lees hier meer over in het
hoofdstuk ‘Cultuur en participatie’).
Daarnaast heeft bijna 40 procent van
de Nederlanders via het internet informatie

opgezocht over oude gebruiken, ambachten
of tradities, historische gebouwen,
voorwerpen of gebeurtenissen, of lokale of
regionale geschiedenis. En uit eerder
onderzoek blijkt dat maar liefst 80 procent
van de Nederlanders gebruikmaakt van
digitaal erfgoed (Mulder et al. 2019). Het
valt te verwachten dat dit aantal gestegen is
in 2020 en 2021 door de geïntensiveerde
inspanningen vanuit de instellingen.

Duurzaam bewaren is een uitdaging
Hoewel er in Nederland in de afgelopen jaren
flink geïnvesteerd is in het digitaliseren van
erfgoedcollecties en het ontsluiten ervan, zet
de recente groei in het aantal digitale
initiatieven wederom het vraagstuk van
duurzaam bewaren van deze digitale content
op de kaart. 35
Digitale technologie ontwikkelt zich in
een rap tempo en hard- en software
verouderen snel (Museumvereniging z.j.), en
dit heeft grote effecten op onder andere het

32 Dit aandeel is exclusief twee grote musea met ‘grote achterstanden’ bij de digitalisering van hun collectie (Visser et al. 2021). De Museumvereniging geeft echter niet aan om welke musea dit gaat, en
te verwachten is dat het aandeel inclusief deze musea een stuk lager uit zal vallen.
33 Er zijn helaas geen cijfers bekend voor 2019, waardoor vergelijking niet mogelijk is. Wel is bekend dat er in 2020 extra inspanningen zijn geleverd om mensen thuis te bereiken (zie Joode 2020), en te
verwachten is dat dit aantal in 2020 dan ook gegroeid is.
34 Sinds 2020 heeft de Boekmanstichting samen met het CBS en Mulier Instituut de analyse van de Vrijetijdsomnibus (VTO) ter hand genomen. De VTO is een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van
Nederlandse inwoners, waarbij de interesse in, het bezoek aan en de beoefening van sport en cultuur centraal staat.
35 Zie ook de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, waarin wordt omschreven hoe erfgoedcollecties digitaal verbonden kunnen worden vanuit het perspectief van de gebruikers van dat erfgoed. De
strategie wordt sinds 2015 uitgevoerd door het NDE.
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born digital materiaal. De snelle ontwikkeling
maakt het voor professionals en makers
onmogelijk om overal van op de hoogte te
zijn. Bovendien is ICT vaak op maat
gemaakt, bijvoorbeeld bij digitale kunst.
Omdat born digital erfgoed daarnaast geen
analoge equivalent heeft, is het archiveren en
toegankelijk houden voor veel instellingen
een uitdaging. Wanneer updates niet meer
beschikbaar zijn, verliest het erfgoed ook zijn
toegankelijkheid voor het publiek (Wijers et
al. 2016, DEN 2017). De kennis van
duurzame opslag staat nog in de
kinderschoenen. 36 Hierom zijn netwerken en
samenwerkingsverbanden belangrijker dan
ooit: delen van elkaars expertise als het
aankomt op archiveren, documenteren en
ontsluiten. Uit gesprekken met de sector die
voor dit domeinhoofdstuk zijn gevoerd, blijkt
dat er steeds meer samenwerkingsverbanden
tot stand komen, ook internationaal. DEN en
Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) zetten zich
hier speciaal voor in.
Digitale toegankelijkheid gaat
daarnaast ook om de vraag hoe je kunst en
erfgoed behoudt. De manier waarop iets
zichtbaar gemaakt wordt, kan gevolgen
hebben voor de authenticiteit van een werk.

Het is goed om alert te zijn op manieren van
behoud die de functionaliteiten of het
uiterlijk van het werk niet veranderen.

samen met musea, kunstenaars, academies
en universiteiten in voor een duurzame
archivering, conservering en distributie.

Duurzame strategie en dienstverlening

3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN ERFGOED?

De digitale transformatie heeft effecten op
makers, instellingen, producten én publiek.
‘Om cultuurinstellingen verder in staat te
stellen online nieuwe culturele ervaringen te
bieden en te kunnen concurreren met andere
digitale diensten, zijn er investeringen in
kennis, infrastructuur en digitale diensten
nodig’(Cohen et al. 2020, 55). Digitalisering
heeft immers invloed op de manier waarop
nieuwe diensten of producties ontwikkelen,
publieksbereik, bedrijfsvoering en
maakprocessen (DEN z.j.). Om de kansen
die digitalisering biedt te benutten is een
duurzame digitale strategie nodig. Hiervoor
heeft DEN een Focusmodel ontwikkeld en
werken erfgoedinstellingen er middels de
Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met het
NDE aan om de digitale schotten tussen de
instellingen te slechten en hun content aan
elkaar gekoppeld beschikbaar te stellen. Op
het gebied van digitale mediakunst zet
LIMA, het platform voor digitale kunst, zich

Het is van belang de impact van de
coronacrisis op de erfgoedsector de komende
jaren zo scherp mogelijk te blijven
monitoren. Dit betreft zowel de financiële
positie van de sector als de programmering
en de betrokkenheid van publiek, vrijwilligers
en de samenleving in bredere zin. Hoe
duurzaam ontwikkelt de aandacht voor
digitaal erfgoed zich, en welke impact heeft
dit op het publiek?
Belangrijk is ook het streven naar
meerstemmigheid en inclusie te volgen. De
Commissie Collectie Nederland zal met een
nieuwe visie komen om cultureel erfgoed
anders in te richten. Hierin doet zij een
voorstel voor nieuwe
beschermingssystematiek en voor het
stimuleren van particuliere
betrokkenheid (Raad voor Cultuur 2021). 37
Eveneens is er veel relevante literatuur over
Caribisch Nederland, denk aan de bundel

36 Dit geldt overigens niet voor ‘statisch’ digitaal erfgoed (zoals documenten), hier is meer kennis van duurzaam behoud.
37 Zie hier ook het tussentijds advies.
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Antilliaans erfgoed van Gert Oostindie en
Alex van Stipriaan, 38 of Boekman 128:
Cultuur in het Caribisch deel van het
Koninkrijk. KIEN werkt daarnaast in
samenwerking met de Caribische eilanden
aan drie websites voor immaterieel erfgoed,
zodat de eilanden eigen erfgoeddossiers met
inventarissen kunnen bijschrijven. Hoe
kunnen we dergelijke gegevens en informatie
betrekken bij de monitor en in welke vorm is
dat wenselijk? Tot slot ontbreken in deze
rapportage nog gegevens over diversiteit en
inclusie in subcategorieën als archeologie,
landschap en gebouwd erfgoed. In de
volgende update willen we hier meer
aandacht aan besteden.
De gegevens voor immaterieel erfgoed
zijn nog beperkt. Er zijn genoeg kwalitatieve
voorbeelden, maar door gebrek aan
structurele data blijft het lastig om
kwantitatief zicht te krijgen op immaterieel
erfgoed. Voor beoefening en bezoek wordt
een poging gedaan in de Vrijetijd Omnibus
(VTO), maar het blijft beperkt.
Data over digitaal erfgoed zijn
eveneens niet altijd toegankelijk of
beschikbaar. Welke indicatoren gebruik je,
bijvoorbeeld om digitale consumptie

(bezoeken/bezoekers) te meten? En hoe
verhouden deze zich tot fysieke consumptie,
zoals een bezoek aan een museum?
Momenteel vindt er onderzoek plaats naar
digitale erfgoedindicatoren, uitgevoerd vanuit
het NDE, waarvan de voortzetting bij de
RCE komt te liggen. Het is van belang met
de Cultuurmonitor aansluiting te vinden op
deze ontwikkelingen.
4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
ERFGOED?
• Bekijk meer data over het domein Erfgoed
in het dashboard van de Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over het domein Erfgoed
is ook te vinden in de kennisbank van de
Boekmanstichting.
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Auteur: Bjorn Schrijen
In dit hoofdstuk bespreken we ontwikkelingen in de
productie, distributie en consumptie van digitale
games, alsook de infrastructuur daaromheen. Waar
mogelijk gebruiken we data en inzichten over
Nederland, maar omdat de game-industrie inherent
internationaal is, is het onmogelijk om ontwikkelingen
in de Nederlandse game-industrie los van een
internationale context te zien.

INDIGO 2018 / Foto via: Dutch Game Garden
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1. INLEIDING
Op 7 oktober 2021 werden in Hilversum de
Dutch Game Awards uitgereikt. Een blik op
de ingezonden spellen toont de grote

diversiteit aan ervaringen die videogames 39
tegenwoordig kunnen bieden. Van applied
games die helpen bij het herstel van een
hersenbeschadiging of die kinderen leren wat
te doen bij een calamiteit, tot entertainment
games met hoofdrollen voor een

Figuur 18 – Aantal bedrijven dat games ontwikkelt in de Nederlandse game-industrie in
de periode 2012-2018, naar type game
217
Entertainment games

160

Applied games
Entertainment en applied
games
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Bron: Games Monitor

zwaarbewapende gans of een besnorde
verkeersregelaar. Van een game die je
meeneemt naar een knus winterfestival tot
een game die je dwingt te overleven in de
droogste woestijn ter wereld. Van reflectieve
puzzels tot chaotisch multiplayerplezier. En
van games over het verleden tot games
waarin je de wereld van morgen vormgeeft.
Al deze games komen voort uit een
nog jonge industrie die in Nederland circa
4.000 werkenden en 615 bedrijven omvat
(Dutch Game Garden 2021). 40 Dit zijn veelal
relatief kleine bedrijven – Nederland telt
weinig écht grote gamestudio’s. De meeste
bedrijven houden zich bezig met het
ontwikkelen van nieuwe games, waarbij vaak
een onderscheid wordt gemaakt tussen
applied (of serious) games en entertainment
games. Applied games worden doorgaans
ontwikkeld voor een opdrachtgever, en
worden onder meer ingezet in het onderwijs,
in de zorg, voor trainingsdoeleinden, als
marketing of voor bewustwording. Circa een
derde van alle gameontwikkelaars in
Nederland maakt uitsluitend applied games –
internationaal gezien telt Nederland daarmee
veel makers van dit soort games. De overige

39 Bord- en gezelschapsspellen laten we binnen de Cultuurmonitor vooralsnog buiten beschouwing. Hoewel we ook deze vormen van spel als cultuur zien en ze de laatste jaren in populariteit toenemen,
denken we dat de culturele impact van videogames momenteel groter is. Niet alleen hebben videogames als medium meer artistieke mogelijkheden, ook zien we dat deze steeds meer vervlochten
raken met andere delen van de culturele sector – meer dan bord- en gezelschapsspellen. Andere vormen van digitale cultuur krijgen in de toekomst een aparte plek binnen de Cultuurmonitor.
40 De eerste Nederlandse game verscheen circa 40 jaar geleden. Zie voor een overzicht van de Nederlandse gamegeschiedenis bijvoorbeeld Lenting 2019, of de Nederlandse Games Canon.
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ontwikkelaars richten zich voornamelijk op
entertainment games voor consumenten
(Grinsven et al. 2019). 41 Deze games worden
gespeeld op computers (pc-games),
smartphones en tablets (mobiele games) en
speciale gameconsoles zoals de Nintendo
Switch, de Xbox of de PlayStation
(consolegames).
Onder meer doordat games van
Nederlandse makers op veel plekken
verschijnen, is het moeilijk te meten hoeveel
games ze per jaar produceren. Ook
methodologisch is dat een lastige vraag. Zo
ontwikkelen gamemakers regelmatig updates
voor bestaande titels of brengen ze deze titels
uit voor nieuwe systemen. Enkel een
overzicht van nieuwe titels geeft daardoor een
onderschatting van de daadwerkelijke
productiviteit. Om hier toch iets meer zicht
op te krijgen is medio 2021 de Dutch Game
Industry Directory van game-ontwikkelaar
Adriaan de Jongh uitgebreid met onder meer
de mogelijkheid hier statistieken aan te
ontlenen (Otterlo 2021b). Ontwikkelaars
kunnen zelf hun games toevoegen aan deze
database, en worden hiertoe sinds de update
regelmatig uitgenodigd. Op dit moment is de
database nog niet volledig en zijn met name

Figuur 19 – Verwachte omzet van de wereldwijde game-industrie in 2021, naar segment
($ x 1.000.000)
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applied games ondervertegenwoordigd, maar
de hoop is dat de Directory in de toekomst
steeds nauwkeuriger wordt. Volgens de
huidige statistieken verschenen in 2018 35
nieuwe Nederlandse games, in 2019 34 en in
2020 21.
Wie actief wil worden in de
Nederlandse game-industrie kon in 2018

terecht bij 32 opleidingen die volledig op
games waren gericht. Van deze opleidingen
studeerden dat jaar zo’n 900 studenten af.
Dat lijkt een hoog aantal ten opzichte van het
aantal werkenden, maar opgeleide gameontwikkelaars komen met hun vaardigheden
ook op veel andere plekken goed terecht
(Grinsven et al. 2019). Ook gaat een deel van

41 Dit soort games is echter veel breder dan de term wellicht doet vermoeden. Hoewel in de meeste games entertainment vooropstaat, bieden ze veel meer verschillende ervaringen. Zo zijn er steeds
meer makers die de mogelijkheden van het medium gebruiken om persoonlijke verhalen te vertellen of maatschappelijke thema’s te verkennen.
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de afgestudeerden in het buitenland aan de
slag.
Nederlandse game-ontwikkelaars
maken hun spellen voor een wereldwijd
publiek, dat al jaren in omvang groeit. In
2021 spelen wereldwijd naar schatting zo’n 3
miljard mensen wel eens videogames en

verwacht de game-industrie 175,8 miljard
dollar om te zetten (Newzoo 2021a). In
Nederland speelden in 2019 7,4 tot 7,6
miljoen mensen games, die hieraan
gemiddeld 61 minuten per dag en in totaal
circa een miljard euro spendeerden
(Grinsven et al. 2019, Multiscope 2020,

Figuur 20 – Gerealiseerde en verwachte omzet van de wereldwijde game-industrie
tussen 2019 en 2024 ($ x 1.000.000)
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Uffelen et al. 2021). Daarnaast is ook het
kijken naar anderen die gamen – bijvoorbeeld
streamers, influencers of e-sporters – steeds
populairder. 42 Wereldwijd kijken in 2021 474
miljoen mensen naar e-sport en 728 miljoen
naar livestreams van gamers (Newzoo
2021b).
2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Games als cultuur, games als erfgoed
Games spelen op dit moment een zeer
beperkte rol in het cultuurbeleid – hetgeen de
industrie in 2020 onder andere in de media
en met een pamflet voor de Tweede Kamer
aankaartte (Sala et al. 2020, Maessen 2020).
In een reactie plaatste het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap games
nadrukkelijk tegenover andere media die ‘de
leefwerelden in onze samenleving vanuit een
sterke verbeeldingskracht’ weerspiegelen
(Maessen 2020). 43 Ook de
subsidiemogelijkheden voor Nederlandse
gamemakers zijn vrij beperkt. Zij zijn
voornamelijk aangewezen op de regeling
‘Digitale cultuur’ van het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie. Hiermee werden in

42 Streamers en influencers laten veelal zien hoe ze zelf een game spelen, terwijl ze bijvoorbeeld tips of commentaar geven. E-sporters spelen games – vaak als professional – in competitieverband.
43 Twee jaar eerder werden games in de visiebrief Cultuur in een open samenleving wel in een adem met deze media als culturele toepassingen genoemd (Maessen 2020, Engelshoven 2018).
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totaal in 2019 84 projecten ondersteund met
in totaal 1.335.332 euro – 11 projecten voor
een bedrag van ruim 316.000 euro waren
geclassificeerd als game (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie z.j.). Dat is aanzienlijk
minder dan de bedragen die ons omringende
landen in hun nationale game-industrieën
investeren. 44
Hoewel de rol van games binnen het
cultuurbeleid klein is, wordt hun rol als
cultureel medium steeds groter. Games
combineren culturele vormen als film,
literatuur, muziek, architectuur, ontwerp en
beeldende kunst, maar hun interactieve
mogelijkheden maken games ook tot méér
dan de som der delen. Games maken het
bijvoorbeeld mogelijk om digitale werelden
met volledige vrijheid te verkennen of als
cocreator te helpen vormgeven, de speler
rechtstreeks in de huid van een hoofdpersoon
te laten kruipen en hem of haar
verantwoordelijk te maken voor keuzes en de

impact daarvan. Zo zorgen games voor
unieke, persoonlijke en ‘immersieve’
ervaringen. Waar andere media veelal
verhalen vertellen, zijn games in staat de
speler deze ook daadwerkelijk te laten
ervaren. 45 In toenemende mate zijn dit ook
persoonlijke verhalen van makers of verhalen
die raken aan belangrijke maatschappelijke
thema’s.
Daarnaast worden games steeds vaker
onderdeel van andere culturele domeinen.
De voorbeelden zijn talrijk. Zo gebruiken
filmmakers gametechnologie, bestond de
openingsceremonie van de Olympische
Spelen in Tokio voor een groot deel uit
videogamemuziek, startte de Leescoalitie een
pilot waarin gameverhalen worden ingezet bij
leesbevordering, en organiseert Museum
Belvédère in het najaar van 2021 een
tentoonstelling over gamekunst (Gestel 2020,
McWhertor 2020, KB 2021, Museum
Belvédère 2021). Een bredere ontwikkeling is

dat (grote) games veranderen in (sociale)
platforms die ook ruimte bieden aan andere
activiteiten dan spel. 46 Dit zijn ook culturele
activiteiten, zoals een digitaal concert of een
rondleiding door een virtueel nagebootst
museum (Carpenter 2020, Vergauwen
2021).
Als games als cultuur worden gezien,
dan wordt ook de vraag relevant in welke
mate we ze als cultureel erfgoed willen
veiligstellen. Dat is tevens een urgente vraag,
omdat games als erfgoed erg kwetsbaar zijn. 47
Momenteel zijn er in Nederland
verschillende particuliere collecties, 48 en
worden Nederlandse games in beperkte mate
gecollectioneerd door Beeld en Geluid. Om
deze inspanningen te intensiveren zou het
enerzijds belangrijk zijn dat er een juridisch
mandaat komt voor het archiveren van games
en dat hiervoor toereikend budget is, en
anderzijds dat ook de industrie zorg draagt

44 In Vlaanderen verstrekte het VAF/Gamefonds in 2019 23 (pre)productie- en promotiesubsidies ter waarde van ruim 1,5 miljoen euro, en investeerde het daarnaast in de zichtbaarheid van de Vlaamse
industrie (Vlaams Audiovisueel Fonds 2020). Ook is een voorstel in behandeling om de ‘tax shelter’ uit te breiden naar videogames, waardoor het fiscaal voordeliger wordt in Belgische videogames te
investeren (Rousseau 2021). In het Verenigd Koninkrijk kunnen ontwikkelaars belastingvoordeel krijgen over hun ontwikkelkosten – in 2019/2020 bedroeg dit voordeel in totaal 122 miljoen pond – en
is er via het UK Games Fund in 2021 1 miljoen pond te verdelen (Taylor 2020, Ukie 2020). In Denemarken verstrekte Det Danske Filminstitut in 2019 ruim 2 miljoen euro aan games in de vorm van
ontwikkel-, productie- en distributiesubsidies (Danish Film Institute 2020). In Duitsland trekt de federale overheid vanaf 2020 50 miljoen euro per jaar uit om nationale games te ondersteunen en de
internationale concurrentiepositie van de Duitse game-industrie te versterken (Game 2019).
45 Zie voor een verdere uitwerking van dit idee bijvoorbeeld Schrijen 2018.
46 Dit wordt ook wel omschreven als de metaverse (Newzoo 2021).
47 Oude games werken vaak niet meer met moderne systemen, en fysieke cd-roms en cassettes kunnen in de nabije toekomst door bit rot onleesbaar worden (Lowood et al. 2009). Moderne games die
alleen digitaal verschijnen kunnen van de ene op de andere dag uit digitale winkels worden verwijderd – als deze winkels niet al in hun geheel verdwijnen (Hayton 2021).
48 Voorbeelden zijn het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle, het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer en het in 2021 gelanceerde Nationaal Archief Educatieve Games.
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voor haar eigen verleden en games aan
archieven doneert. 49

Figuur 21 – Aantal nieuw uitgebrachte games op Steam per jaar tussen 2004 en 2020

(Te?) groot aanbod aan nieuwe games
Net als in de film- en muziekindustrie is de
manier waarop games gedistribueerd worden
in het afgelopen decennium volledig
veranderd. Waar tien jaar geleden nog het
merendeel van de games werd verkocht op
fysieke dragers zoals dvd’s en blu-rays, daar
worden nu de meeste games gedownload of
gestreamd via digitale winkels. In 2020 kwam
91 procent van de wereldwijde game-omzet
uit digitale distributie (Batchelor 2021).
De impact van deze verandering kan
haast niet onderschat worden, omdat digitale
distributie een sterke verbreding van het
gamelandschap inleidde. Ze opende de markt
voor kleine studio’s – zogenoemde indies –
om onafhankelijk van een uitgever via digitale
winkels een wereldwijd publiek te bereiken. 50
Daar vonden deze ontwikkelaars bovendien
een toenemende ruimte voor vernieuwend
aanbod, artistiek experiment en
kleinschaligere ervaringen dan games tot dat
moment boden. Tegelijkertijd kwamen er
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ook steeds meer programma’s en
hulpmiddelen beschikbaar die het
makkelijker maakten om een game te
ontwikkelen, waardoor dit voor een groeiend
aantal ontwikkelaars mogelijk werd.
Deze democratisering van distributie
en ontwikkeling heeft er sterk aan

bijgedragen dat games zich konden
ontwikkelen tot een artistiek medium
waarmee makers ook persoonlijke verhalen
kunnen vertellen. Een belangrijke keerzijde is
echter dat overaanbod dreigt. Zo verschenen
op Steam – een van de grootste digitale
winkels voor pc-games – in 2020 bijna

49 Daarnaast moet een antwoord worden gevonden op veel praktische problemen rondom het archiveren van games. Zo zijn de auteursrechten rondom games complex, en volstaan bestaande metadata
vaak niet om games mee te omschrijven.
50 Zie voor een overzicht van de opkomst van indiegames ook Wikipedia 2021a.
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10.000 nieuwe games (SteamSpy z.j.). In de
mobiele Google Play Store waren in het
eerste kwartaal van 2021 zelfs ruim 130.000
méér games te vinden dan een jaar eerder
(Clement 2021b). Bovendien concurreren
nieuwe games niet alleen met ander nieuw
aanbod. Sommige games blijven jarenlang
populair, al dan niet doordat de ontwikkelaar
ook jarenlang nieuwe content toevoegt. 51
Als gevolg hiervan wordt het voor
nieuwe games moeilijker om op te vallen.
Hierdoor moeten ontwikkelaars meer
investeren in marketing, worden weer vaker
uitgevers in de hand genomen, en zijn
frequente en grote kortingen eerder norm
dan uitzondering geworden. Deels wordt
deze toegenomen concurrentie nog
ondervangen door de eveneens toegenomen
vraag, maar niettemin wordt dit door
gesprekspartners uit de Nederlandse gameindustrie als belangrijke uitdaging genoemd.

Veranderende verdienmodellen
Door de democratisering van gameontwikkeling zijn er steeds meer mensen en
51
52
53
54

bedrijven die hopen geld te verdienen met
het maken van games, en door de immer
toenemende vraag is er ook meer geld dat te
verdienen valt. Tegelijkertijd verandert ook
de manier waarop dat geld verdiend wordt,
met nieuwe verdien- en
financieringsmodellen als resultaat. 52
Al langer gemeengoed zijn
zogenoemde microtransacties in games die
verder vaak gratis te spelen zijn. Dit kunnen
cosmetische upgrades zoals een bijzondere
outfit zijn, maar ook bonussen die een
voordeel geven tijdens het spelen. Een soort
microtransactie die veel in het nieuws is
geweest, is de loot box. Vaak betaalt de speler
met echt geld voor deze digitale
grabbeltonnen, zonder te weten of hij of zij
iets waardevols of waardeloos krijgt. 53 Deze
gokelementen kunnen zeker voor jongeren
verslavend werken en schadelijk zijn. Als een
van de eerste landen ter wereld treden
Nederland en België daarom actief op tegen
loot boxes. 54
Daarnaast zijn ook
abonnementsdiensten voor games en games
as a service in opkomst. Bij

abonnementsdiensten betaalt een gebruiker
een vast bedrag per maand voor toegang tot
een grote selectie games (Wijman 2019). In
2020 bleek uit internationaal onderzoek dat
35 procent van de respondenten minstens
één abonnementsdienst gebruikte (Jaeger et
al. 2020b). Games as a service is daarnaast
een model dat vooral in grote
blockbustergames in opmars is. Hierbij krijgt
een game na zijn release nog lange tijd en
met hoge frequentie nieuwe updates, die een
speler per stuk of in de vorm van een
abonnement kan aanschaffen (Zaiets 2020).
Deze trends betreffen de wereldwijde
game-industrie, maar ook in Nederland
denken makers na over nieuwe
marktmodellen. Een eerste interessante trend
is zichtbaar bij makers van applied games.
Traditioneel worden deze games voor een
opdrachtgever ontwikkeld, waarna de omzet
bestaat uit het bedrag dat deze opdrachtgever
hiervoor betaalt. Er is echter een toenemend
aantal voorbeelden van applied games die als
opzichzelfstaand product worden ontwikkeld
en op meerdere plekken kunnen worden

Ter illustratie: van de 100 games die in 2020 het vaakst op Steam gekocht werden, zijn er maar 33 ook in 2020 uitgekomen (Steam 2021).
Zie voor overzichten van verschillende verdienmodellen en de mate waarin deze gebruikt worden bijvoorbeeld Clement 2021a, Perrotta 2020 en Wikipedia 2021b.
Zo zou een loot box in een voetbalspel Lionel Messi kunnen bevatten, maar evengoed de derde keeper van een tweede divisieclub.
In Nederland zijn loot boxes zonder vergunning verboden wanneer hetgeen de speler ermee kan winnen verhandeld kan worden en een economische waarde heeft (Kansspelautoriteit 2018,
Kansspelautoriteit z.j.). In België zijn betaalde loot boxes zonder meer verboden (Arkel 2019).
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verkocht, zodat hier een duurzaam
verdienmodel omheen kan worden gemaakt.
Een tweede recente ontwikkeling –
niet zozeer in verdienmodellen als wel in
financieringsmodellen – is de oprichting van
het Midgame Fund in maart 2021 door
Nederlandse gamemakers. Het ontwikkelen
van een game kost vaak jaren werk, waardoor
er eerst flink geïnvesteerd moet worden
voordat de investeringen terugverdiend
kunnen worden. In Nederland zijn echter
weinig binnenlandse investeerders of
overheidssubsidies die hierbij kunnen helpen.
Met het Midgame Fund proberen inmiddels
35 investeerders dit gat in de
voorfinanciering te dichten met investeringen
tot 150.000 euro, in ruil voor een beperkt
deel van de omzet dat het fonds weer in
nieuwe games kan investeren (Otterloo
2021a).

Impact van de coronacrisis
Tijdens de coronapandemie zochten veel
mensen hun toevlucht tot games, hetgeen
wereldwijd leidde tot een omzetstijging van
liefst 23,1 procent (Newzoo 2021a). In

Nederland gaven consumenten in mei en juni
2020 42 procent meer uit aan games dan een
jaar eerder, en over het hele jaar stegen de
consumentenuitgaven met 20 procent (Jaeger
et al. 2020a, Schipper 2020, Uffelen 2020).
Vooral sociale games die online met vrienden
gespeeld worden, deden het goed: in een tijd
waarin fysiek contact onmogelijk was, boden
deze toch de mogelijkheid om samen dingen
te beleven (Jaeger et al. 2020a).
Toch waren de gevolgen van de
coronacrisis niet uitsluitend positief. Hoewel
circa twee derde van de game-ontwikkelaars
in Nederland en internationaal geen
negatieve gevolgen heeft ondervonden voor
de productiviteit en creativiteit, liepen veel
projecten wel vertraging op – soms ook door
verstoringen elders in de keten (GDC 2021,
Dutch Game Garden 2021). Daarnaast
verschilt de impact sterk per organisatie:
waar een deel van de Nederlandse bedrijven
profiteerde van de toegenomen vraag naar
games, leden andere financiële schade
(Dutch Game Garden 2021, Otterlo 2020).
Negatieve impact was er vooral voor
makers van applied games, omdat zij veelal
afhankelijk zijn van opdrachtgevers. Door de

(economische) onzekerheid en volledige
aandacht op de bestrijding van het
coronavirus werden begin 2020 veel
opdrachten uitgesteld of geannuleerd.
Bovendien waren er veel minder fysieke
evenementen waarbij ontwikkelaars nieuwe
opdrachtgevers konden ontmoeten (Dutch
Game Garden 2021, Dutch Games
Association 2020).

Werken aan diversiteit en inclusie
Lange tijd werden games voornamelijk in de
markt gezet als iets voor jongens en
mannen. 55 Tegenwoordig is bijna de helft van
de spelers vrouw, maar dat het beeld van
games voor mannen helaas nog altijd niet
verdwenen is, blijkt wel uit het feit dat RTL
Nieuws in augustus 2021 nog een
nieuwsitem maakte over het gegeven dat ook
vrouwen games spelen (Brune 2021, RTL
Nieuws 2021).
De gevolgen van dit beeld werken op
veel manieren door. In de game-industrie zijn
ten eerste voornamelijk mannen werkzaam.
In Nederland was in 2018 slechts 19 procent
van de werkenden in de game-industrie

55 Dit heeft een achtergrond in de ‘video game crash’ van de jaren tachtig, toen wereldwijd de verkoop van games instortte – in Amerika daalde in twee jaar tijd de omzet met liefst 97 procent. Een gevolg
hiervan was dat ontwikkelaars in de jaren daarna veel nadrukkelijker hun marketingactiviteiten gingen focussen op de meest kansrijke doelgroepen. Marktonderzoek liet zien dat weliswaar mannen én
vrouwen games speelden, maar dat mannen in de meerderheid waren. Waar games voorheen vaak genderneutraal waren, werden in de jaren die volgden games daarom steeds meer gemaakt en
gepromoot als iets voor mannen en jongens, waardoor dit ook meer en meer het beeld werd dat men van videogames heeft (Lien 2013).
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Figuur 22 – Diversiteit van de personages in videogames (%)
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Bron: Geena Davis Institute on Gender in Media

vrouw – internationaal was dat in 2021 21
procent (Grinsven et al. 2018, GDC 2021).
Deze verhoudingen dragen eraan bij dat
seksuele intimidatie en grensoverschrijdend
gedrag veel voorkomen, wat in recente jaren
vooral bij grote buitenlandse bedrijven
bekend werd (Hermus 2021b, Otterlo
2021c). Over grensoverschrijdend gedrag in
de Nederlandse game-industrie is weinig
bekend, al blijkt uit reacties van Nederlandse
professionals dat ook zij hiervan voorbeelden
zijn tegengekomen of hebben meegemaakt
tijdens hun carrière.
Ook in games zelf is seksisme een
probleem. Dat uit zich ten eerste in de
manier waarop vrouwen in games
gerepresenteerd worden. Van 27.000 recent
onderzochte videogamepersonages was
slechts 20,1 procent een vrouw – en deze
vrouwen komen daarnaast veel vaker met
onthullende kleding of (gedeeltelijk) naakt in
beeld dan mannelijke personages (Geena
Davis Institute on Gender in Media et al.
2021). Ten tweede krijgen vrouwen en
meisjes die online gamen vaak te maken met
seksistisch gedrag en intimidatie – ook buiten
de spellen om (Putten et al. 2021).
Gender is echter niet de enige vorm
van diversiteit waarin de game-industrie
stappen kan zetten. Zo blijkt uit het
genoemde onderzoek dat ook personages van
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kleur veruit in de minderheid zijn (maar juist
vaker als stereotype gebruikt worden), en dat
personages uit de LGBTQIA+-gemeenschap,
met een beperking, uit een oudere
leeftijdsgroep of met overgewicht nauwelijks
voorkomen (Geena Davis Institute on
Gender in Media et al. 2021). Over de
representatie van deze groepen onder
ontwikkelaars is minder bekend, al bleek uit
onderzoek onder ruim 1.100 (voornamelijk
Amerikaanse) ontwikkelaars dat onder hen
relatief aanzienlijk minder mensen van kleur
zijn dan onder de hele Amerikaanse
bevolking. Het aantal ontwikkelaars uit de
LGBTQIA+-gemeenschap en ontwikkelaars
met een beperking was daarentegen juist licht
bovengemiddeld (IGDA 2019).
Hoewel de game-industrie op het
gebied van diversiteit een lange weg te gaan
heeft, zijn er wel steeds meer mensen die
deze weg bewandelen – marktonderzoeker
Newzoo noemde de toenemende aandacht
voor diversiteit en inclusie een van de vijf
belangrijkste trends in 2021 (Wijman 2021).
Er zijn inmiddels vele initiatieven en
organisaties die hieraan werken, zoals
Women in Games, AbleGamers of het
Nederlandse Games [4Diversity]. Hun werk
draagt eraan bij dat er op evenementen, in de

media, maar ook in games zelf steeds meer
aandacht voor diversiteit en inclusie is.
Personages uit minderheidsgroepen zijn nog
altijd niet voldoende vertegenwoordigd, maar
er is een toename zichtbaar van games met
inclusievere personages of de mogelijkheid
zelf personages vorm te geven (Hermus
2021a, Havermans 2020, Maessen 2020).
Ook krijgen games vaker opties die hen
toegankelijker maken voor spelers met een
beperking (Wijman 2021). Het aantal
ontwikkelaars dat zegt te werken aan
diversiteit en inclusie nam in 2021 bovendien
(licht) toe tot 60 procent (GDC 2021).
Belangrijke kansen liggen nog bij het
aantrekken van een diverser
personeelsbestand. Vanzelfsprekend is het
nastreven van diversiteit in
sollicitatieprocedures en het bieden van een
inclusieve bedrijfscultuur belangrijk, maar
ook daarbuiten zijn er vele mogelijkheden.
Zo kunnen ontwikkelaars – bijvoorbeeld
tijdens studievoorlichtingen of met open
dagen – actief mensen uit
minderheidsgroepen informeren over en
enthousiasmeren voor een carrière in de
game-industrie. Jonge ontwikkelaars uit deze
groepen kunnen daarnaast geholpen worden
met bijvoorbeeld het opbouwen van een

portfolio. Ook werkervaringsplekken –
eventueel gesteund door de overheid –
zouden hieraan kunnen bijdragen.
De game-industrie heeft op het gebied
van diversiteit en inclusie nog een lange weg
te gaan, maar daarmee wel een wereld te
winnen. Meer dan andere media bieden
games de mogelijkheid in de huid van een
personage te kruipen, om voor korte tijd een
ander te worden en diegene zo beter te leren
begrijpen. Hoe diverser die personages zijn,
hoe groter de diversiteit aan perspectieven
die spelers in een game kunnen verkennen.
Zo kan diversiteit in de game-industrie ook
een belangrijke bijdrage leveren aan inclusie
in de samenleving (Schrijen 2018, Hermus
2021a).
3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN GAMES?
Hoewel diversiteit en inclusie zowel in de
brede cultuursector als in de game-industrie
belangrijke thema’s zijn, weten we over
diversiteit in de Nederlandse game-industrie
– los van genderverdeling – nog vrij weinig.
Het meten hiervan is complex, 56 maar zou er
wel aan kunnen bijdragen dat dit binnen de
sector gemonitord kan worden en dat er

56 Zie voor een toelichting op deze complexiteit ook het hoofdstuk ‘Diversiteit en inclusie’ in deze publicatie.
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eventueel beleid rondom zou kunnen worden
vormgegeven.
Een tweede kennisbehoefte die
gesprekspartners uit de Nederlandse
industrie noemen, is meer inzicht in
Nederlandse spelers. Wij zijn zij? Wat spelen
ze vooral, en in welke mate zijn dit ook
Nederlandse spellen?
Een wens voor de Cultuurmonitor als
geheel is tot slot om in de toekomst meer
dwarsverbanden te leggen tussen de gameindustrie en andere domeinen binnen de
culturele sector, waarbij bijvoorbeeld gekeken
kan worden naar de manier waarop
domeinen georganiseerd zijn en de culturele
en maatschappelijke impact die zij hebben.
Deze inzichten kunnen eraan bijdragen dat
domeinen van elkaar leren en elkaar
uiteindelijk ook versterken.
4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
GAMES?
• Bekijk meer data over het domein Games
in het dashboard van de Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over het domein Games is
ook te vinden in de kennisbank van de
Boekmanstichting.
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Binnen Letteren kijken we naar de makers en lezers
van zogenoemde algemene boeken, alsook naar
organisaties als uitgeverijen, boekwinkels en
bibliotheken die tussen hen de schakels vormen.
Onder algemene boeken vallen zowel fictie- als nonfictieboeken en zowel literair-culturele als nietliterair-culturele titels, maar geen wetenschappelijke
boeken of studieboeken. Daarnaast besteden we
aandacht aan vormen van literatuur buiten het
papieren boek: ook e-books, luisterboeken, apps en
voordrachtskunst worden bijvoorbeeld tot Letteren
gerekend. In het eerste deel van de tekst schetsen we
de sector vóór de coronacrisis, met data over 2019. In
het tweede deel wordt vooral gebruikgemaakt van
data over 2020.
Unseen Amsterdam / Fotografie: Lisa Maatjens
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1. INLEIDING
Samenwerking. Toen in 2021 onderzoekers
van de Universiteit Utrecht de veerkracht van
het boekenvak onderzochten, bleek dit – na
de toegankelijkheid van literatuur – de
breedst gedeelde waarde van waaruit het
boekenvak opereert. Door deze
samenwerking wordt de Nederlandse
letterensector gekenmerkt door een hoge
mate van collectiviteit, met
gemeenschappelijke regelingen en afspraken
als de Wet op de vaste boekenprijs en het
Modelcontract oorspronkelijk Nederlands
literair werk, vele samenwerkingsverbanden
en een uitgebreide kennisinfrastructuur
(Braber et al. 2021).
Die kennisinfrastructuur bestaat
onder meer uit de Leesmonitor van Stichting
Lezen, Bibliotheekinzicht van de Koninklijke
Bibliotheek en verschillende monitoren van
KVB Boekwerk. Aan de hand van deze
monitoren, aanvullende bronnen en
gesprekken met stakeholders biedt de
Cultuurmonitor een overzicht van de
belangrijkste thema’s, ontwikkelingen en
knelpunten binnen het domein Letteren.

Dit domein bestond in 2019 uit
17.900 actieve auteurs en 2.800 actieve
vertalers, die samen 12.000 nieuwe titels
produceerden (KVB Boekwerk 2021e). 57
Vrijwel geen van hen kan volledig leven van
de boekverkoop, waardoor de meeste makers
hun inkomen aanvullen met bijvoorbeeld

commerciële schrijfopdrachten, optredens en
subsidies of beurzen (KVB Boekwerk 2019a,
2019b). In 2019 vonden er minstens 4.432
auteursoptredens 58 plaats en verstrekte het
Nederlands Letterenfonds bijna 8,4 miljoen
euro subsidie (De Schrijverscentrale 2021,
Nederlands Letterenfonds 2020a).

Figuur 23 – Aantal actieve auteurs en vertalers, 2015 – 2019 (x 1.000)
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57 Een auteur of vertaler wordt gezien als actief als in de voorgaande vijf jaar minstens één nieuw werk van hem of haar is verschenen.
58 Dit betreft het aantal contracten voor auteursoptredens die via De Schrijverscentrale afgesloten zijn. Belangrijk hierbij is dat één contract meerdere optredens kan omvatten, en niet elk
auteursoptreden via De Schrijverscentrale geboekt wordt.
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Het werk van deze auteurs wordt op
de markt gebracht door 4.200 uitgeverijen en
verkocht in bijna 1.300 fysieke en digitale
boekwinkels (KVB Boekwerk 2020a,
2020b). 59 Deze boekwinkels verkochten in
2019 40 miljoen exemplaren van 498.000
unieke titels. Fictieboeken vormen het
grootste deel van de afzet (42 procent), en
bijna 14 procent van de afzet was anderstalig.
Met deze boekverkoop werd een omzet
gegenereerd van 563 miljoen euro, waarvan
63 procent terechtkwam bij fysieke winkels
en 37 procent bij webwinkels (KVB
Boekwerk 2021b).
Boeken waren in 2019 ook te vinden
in 1.207 bibliotheeklocaties (KB 2021b).
Hier werden 61 miljoen fysieke boeken en
bijna 7 miljoen digitale boeken uitgeleend
door 2,3 miljoen jeugdleden en 1,3 miljoen
volwassen leden (CBS 2020, 2021). Het
uitlenen van boeken is echter slechts één deel
van de steeds grotere maatschappelijke rol
die bibliotheken vervullen. De bibliotheek
stelt kennis en informatie beschikbaar, biedt
mogelijkheden voor ontwikkeling en
educatie, draagt bij aan leesbevordering,
stimuleert ontmoeting en debat, en laat
mensen kennismaken met kunst en cultuur

Figuur 24 – Afzet en omzet van de Nederlandse algemene boekenmarkt tussen 2016 en
2020, incl. e-books (x 1.000.000)
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59 Het grootste deel van de omzet wordt niettemin gegenereerd door een relatief klein aantal uitgeverijen. In 2019 waren 39 uitgeverijen verantwoordelijk voor 75 procent van de totale omzet van de
boekenmarkt.
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(KB 2021a). Ze draagt bij aan grote
maatschappelijke opgaven als een geletterde
samenleving, een leven lang ontwikkelen en
(digitale) participatie en inclusie in de
informatiesamenleving (VOB et al. 2021).
Dit komt onder meer tot uiting in het
toenemende aantal activiteiten in

2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

bibliotheken: tussen 2015 en 2019
verdriedubbelde dit bijna (KB 2021a).

Tijd voor een leesoffensief

Figuur 25 – Aantal door bibliotheken georganiseerde activiteiten per kernfunctie in 2019
(x 1.000)
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Toen eind 2019 de resultaten verschenen van
het internationale PISA-onderzoek naar
(onder andere) het leesplezier van
vijftienjarigen, stemden de resultaten somber.
Van alle 77 onderzochte landen bleken
Nederlandse scholieren het minste leesplezier
te hebben. 42 procent van hen vond lezen
tijdverspilling, en 53 procent las nooit voor
zijn plezier. Ten opzichte van 2015 daalde
tevens de leesvaardigheid van Nederlandse
scholieren significant (Gubbels et al. 2019,
Dood et al. 2020).
De cijfers passen in een lange reeks
van onderzoeken die gezamenlijk laten zien
dat zowel jongeren als volwassenen al jaren
minder lezen. 60 Jongeren gaan lezen
bovendien steeds minder leuk vinden
naarmate ze ouder worden, waarbij
leesmedia het in de vrije tijd vaak afleggen
tegen andere media als televisie, muziek en
games (Leesmonitor 2021i, 2021j).
‘Ontlezing’ en de teruglopende
leesvaardigheid behoren dan ook tot de

60 Zo daalde tussen 2006 en 2016 het aandeel mensen van 12 jaar en ouder dat per week minstens tien minuten las van 90 naar 72 procent (Wennekers et al. 2018). Het aandeel Nederlanders van 13 jaar
en ouder dat minstens één keer per week een boek las, nam tussen 2009 en 2018 af van 51 naar 43 procent, al bleef het sindsdien vrij stabiel (KVB Boekwerk 2018, Nagelhout et al. 2020, Richards et al.
2021).
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belangrijkste thema’s binnen het domein
Letteren. Met tal van campagnes,
interventies en programma’s probeert de
sector deze tegen te gaan. Jaarlijks worden
vele tienduizenden jongeren bereikt met
programma’s als BoekStart en de Bibliotheek
op school, de lesprogramma’s van De
Schoolschrijver, de auteursoptredens van De
Schrijverscentrale en campagnes als
Nederland Leest, de Boekenweek van
Jongeren, de Jonge Jury, Read2Me en De
Nationale Voorleeswedstrijd. Onderzoek
toont aan dat deze programma’s positieve
effecten hebben op de leesmotivatie,
leesvaardigheid en het leesplezier (De
Schoolschrijver z.j., De Schrijverscentrale
z.j., Leesmonitor 2021b, 2021c, 2021d,
2021e, 2021f, 2021h, 2021k, 2021l). 61
Daarnaast is er veel aandacht voor de
plek die lezen en literatuur in het vaste
onderwijscurriculum innemen. Aan ontlezing
ligt een complex samenspel van mogelijke
oorzaken ten grondslag, waarvan een deel
zijn oorsprong vindt in het lees- en
literatuuronderwijs. In het primair onderwijs

kan bijvoorbeeld het leesplezier afnemen
door de verschuiving van lezen voor het
plezier naar lezen voor het nut, en van
vrijwillig naar verplicht lezen (Leesmonitor
2021j). In het voortgezet onderwijs kunnen
onder meer negatieve leeservaringen ontstaan
door de (voor sommige leerlingen te snelle)
overgang van jeugdliteratuur naar boeken
voor volwassenen, door de inhoud van de
leeslijst of door de grote nadruk op
begrijpend lezen en leesstrategieën
(Leesmonitor 2021a, Dera 2019, Noordduijn
2020, Engelshoven et al. 2020). 62
Op een groot deel van de scholen
wordt er veel gedaan om negatieve
leeservaringen te voorkomen en positieve te
bieden. Zo is er op basisscholen steeds meer
aandacht voor vrij lezen, en groeit op het
voortgezet onderwijs de aandacht voor
Young Adult Literatuur als brug tussen
jeugd- en volwassenliteratuur (Leesmonitor
2021g, 2021a). Positief en belangrijk is
daarnaast dat in de plannen voor het nieuwe
onderwijscurriculum een grotere plek wordt
gevraagd voor leesmotivatie, en dat er op

korte termijn al gewerkt wordt aan het
vernieuwen van het examenprogramma
Nederlands (Engelshoven et al. 2020,
Curriculum.nu z.j.).
Duidelijk is dat in leesbevordering de
letterensector en het onderwijs hand in hand
moeten gaan. Dat is dan ook een belangrijk
onderdeel van het leesoffensief waartoe in
2019 de Raad voor Cultuur en de
Onderwijsraad opriepen (Raad voor Cultuur
et al. 2019). In 2020 luidden de Leescoalitie
en verscheidene partners de noodklok en
herhaalden ze in een manifest de noodzaak
tot een ambitieus leesoffensief. 63 Hiertoe
werd een oproep gedaan aan alle
leesbevorderings-, onderwijs- en andere
maatschappelijke organisaties om vanuit een
gezamenlijke visie en met (nog) meer
samenhang samen te werken aan

61 Zie voor een overzicht van lees- of boekbevorderingscampagnes bijvoorbeeld ook de websites van Stichting Lezen en de CPNB.
62 Onderzoek laat zien dat scholieren hun leeslijst gemiddeld weliswaar met een 6,7 waarderen, maar tevens dat de boeken die het meest gelezen worden (en mogelijk verplicht zijn) niet het meest
gewaardeerd worden. Ook blijkt de literatuurlijst zeer weinig divers te zijn, en vooral het werk van witte, mannelijke auteurs te bevatten (Dera 2019). Dat raakt direct aan leesmotivatie: ‘Onderzoek op
het terrein van leesbevordering heeft (...) aangetoond dat leerlingen die systematisch niets terugzien van hun eigen achtergrond in teksten, motivatieproblemen kunnen krijgen die de ontwikkeling
van hun geletterdheid in de weg staan’ (Dera 2020).
63 De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen, de CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de KB Nationale Bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken, het Nederlands Letterenfonds en het
Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum.
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leesbevordering. 64 Ook werd het ministerie
nadrukkelijk om meer inspanningen en extra
investeringen gevraagd (Leescoalitie 2020).
De ministers van Onderwijs gaven
gevolg aan deze oproepen en zegden toe te
werken aan een betere structurele
verankering van leesvaardigheid in het
onderwijs, het stimuleren van meer
leesplezier en het opstellen van een
actieagenda met maatschappelijke partners
(Engelshoven et al. 2019, 2020). Sindsdien
hebben er verschillende gesprekken en
overleggen plaatsgevonden, zijn enkele
projecten opgestart of voortgezet, konden
openbare bibliotheken gebruikmaken van een
tijdelijke subsidieregeling en werden er ook
lokale leesoffensieven gestart (Engelshoven et
al. 2020, Bibliotheeknetwerk 2020, Dalen
2021). 65
Het uitbreken van de
coronapandemie en de lange demissionaire
status van het kabinet hebben het echter
bemoeilijkt om het leesoffensief handen en
voeten te geven. De door gesprekspartners

genoemde hoop is dan ook dat in de nabije
toekomst de overheid meer de regie neemt,
zodat het momentum teruggewonnen kan
worden om verdere stappen te zetten in het
samenbrengen van onderwijs en cultuur op
een manier waarvan beide profiteren.

Impact van de coronacrisis
Met de campagne #ikleesthuis moedigde het
boekenvak in 2020 iedereen aan de
buitenwereld naar binnen te halen, door in
een goed boek te beleven wat buiten de deur
even niet meer kon (CPNB 2020). Veel
mensen namen die uitnodiging aan: voor het
eerst in jaren werd er in 2020 meer gelezen
(KVB Boekwerk 2021d). Ook de markt
eindigde in de plus: de boekafzet steeg ten
opzichte van 2019 met 3,7 procent en de
omzet met 5,9 procent (KVB Boekwerk
2021b). 66 Ook in vergelijking met andere
Europese landen kwam de Nederlandse
boekenmarkt 2020 daarmee relatief goed
door (FEP 2021).

Dit is echter slechts een deel van het
verhaal. KVB Boekwerk omschreef 2020 als
‘een jaar van winnaars en verliezers’: hoewel
de markt pluste, profiteerde niet iedereen
(KVB Boekwerk 2021a). Al jaren groeit het
marktaandeel van het e-commercekanaal,
maar deze ontwikkeling raakte in 2020 in een
stroomversnelling. Webwinkels zagen hun
omzet met 27,4 procent stijgen, terwijl
fysieke winkels een verlies van 10,2 procent
leden. 67 Voor het eerst was de omzet van het
e-commercekanaal (53 procent) daardoor
groter dan die van fysieke winkels (47
procent) (KVB Boekwerk 2021b).
Het is niet bekend hoeveel
boekwinkels hierdoor de deuren hebben
moeten sluiten, al spreekt de Koninklijke
Boekverkopersbond van ‘tientallen’
(Nieuwsuur 2021). De coronacrisis is hiervan
een belangrijke reden, maar ook de al
bestaande opmars van webwinkels, de
leegloop van de fysieke winkelstraat en
moeite met het vinden van opvolgers spelen
hierbij een rol. 68 De problemen zijn

64 Uit gevoerde gesprekken blijkt dat deze betere samenhang er bijvoorbeeld uit kan bestaan dat samenwerking een structureler karakter krijgt, dat er een betere taakverdeling komt en dat de
verschillende samenwerkingspartners zich hierbinnen (nog) meer richten op de activiteiten waarin ze uitblinken.
65 Zie voor een overzicht van enkele lokale leesoffensieven: www.tijdvooreenleesoffensief.nl/nieuws/.
66 Voor de volledigheid dient opgemerkt te worden dat 2019 geen bijzonder goed jaar was. De afzet daalde ten opzichte van 2018, en de kleine omzetstijging dit jaar wordt voornamelijk verklaard doordat
de btw op boeken steeg.
67 Ook in 2019 daalde de afzet van de fysieke boekwinkel al met 8 procent, waardoor 2020 voor de fysieke winkel het tweede jaar met (fors) verlies op rij is (KVB Boekwerk 2021a).
68 Als boekhandels ophouden te bestaan is dat reden tot zorg – niet alleen voor de betrokkenen, maar ook omdat bij sluiting van een boekhandel slechts een deel van de kopers op zoek gaat naar andere
aanbieders, terwijl een deel van de vraag volledig verdwijnt (Götz et al. 2020).
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bovendien nog niet voorbij. Ook in 2021 was
er een lange lockdown en golden er
gedurende een deel van het jaar beperkende
maatregelen. Bovendien hebben boekwinkels
hogere kosten gehad en schulden gemaakt,
en hadden ze minder geld om te investeren in
aanbod of voorraad.
De coronacrisis heeft ook invloed
gehad op het soort boeken dat verkocht
werd. Het aantal verkochte jeugdboeken
steeg met 6 procent (vooral in de categorie
young adult), terwijl de afzet in de categorie
‘non-fictie vrije tijd’ daalde met 12 procent
(vooral in de categorie reisboeken) (KVB
Boekwerk 2021b). Daarnaast bestaat de
vrees dat de verschuiving van fysieke naar
online verkoop vooral de positie van
bestsellers versterkt en nadelige gevolgen
heeft voor boeken die sterk afhankelijk zijn
van zichtbaarheid in de winkel, zoals literaire
werken en debuten. Binnen de totale markt
bleef in 2020 het marktaandeel van het
literair-culturele segment evenwel stabiel, en
werden er zelfs meer unieke titels verkocht
dan in 2019. Ook bleef binnen dit segment

het omzetaandeel van toptitels vrijwel gelijk
aan 2019 (KVB Boekwerk 2021b).
Naast fysieke boekwinkels en
uitgevers van non-fictieboeken behoren over
het algemeen ook de makers tot de
‘verliezers’ van de coronacrisis. Zo hadden zij
minder inkomsten uit optredens 69 – hetgeen
zeker voor voordrachtskunstenaars grote
gevolgen heeft – en leidde de daling van de
bibliotheekuitleningen ook tot een daling van
leenrechtvergoedingen (Lira 2021). Ook
konden auteurs te maken krijgen met boeken
die werden uitgesteld (Becker 2021). Dit
alles komt boven op ontwikkelingen die de
inkomenspositie van auteurs al langer onder
druk zetten. Zo blijft de boekafzet de laatste
jaren weliswaar stabiel, maar gaat er elk jaar
een iets groter deel van de omzet naar
anderstalige boeken en bestsellers (KVB
Boekwerk 2019b). Ook dalen de
leenrechtvergoedingen al jaren doordat er
minder boeken uitgeleend worden (Lira
2021). Bovendien vindt een toenemend deel
van deze uitleningen plaats via
schoolbibliotheken, waarvoor deze
vergoedingen nog niet goed geregeld zijn

(Auteursbond 2021). De digitalisering van de
boekenmarkt biedt voor auteurs eveneens
uitdagingen, bijvoorbeeld door de opkomst
van streaming- en abonnementsdiensten voor
e-books en luisterboeken. Deze platforms
bepalen hoeveel elke uitgever en auteur krijgt
uitbetaald, maar hierover bestaat nog lang
niet altijd duidelijkheid of
overeenstemming. 70 Wordt er bijvoorbeeld
betaald wanneer een boek een bepaalde tijd
gelezen is, of na een bepaald aantal gelezen
pagina’s?
Een negatief effect heeft de
coronapandemie verder op de
leesvaardigheid van basisscholieren. Ten
opzichte van eerdere cohorten hadden
basisschoolscholieren na anderhalf schooljaar
met lockdowns een achterstand van zeven
weken bij begrijpend lezen. In het voortgezet
onderwijs bedroeg de achterstand in
leesvaardigheid (in het Nederlands)
gemiddeld 27 weken, oplopend tot een
volledig schooljaar voor vmbo-leerlingen
(Leesmonitor 2021n).
Ook op bibliotheken had de
coronapandemie invloed. 71 De financiële

69 Zo sloot De Schrijverscentrale in 2020 34 procent minder contracten af dan in 2019 (De Schrijverscentrale 2021). Door extra steunmaatregelen vanuit het Letterenfonds verwacht de organisatie in
2021 echter juist een stijging van het aantal auteursoptredens ten opzichte van 2019.
70 In 2019 is evenwel een nieuwe Europese richtlijn aangenomen, die onder andere exploitanten verplicht tot meer transparantie richting rechthebbenden. Eind 2020 werd deze richtlijn ook in de
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd (Europees Parlement et al. 2019, NVPI 2020).
71 Zie voor een uitgebreide documentatie van de impact van de coronacrisis op openbare bibliotheken ook het dossier ‘De bibliotheek in coronatijd’ op de website van Bibliotheekinzicht.
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gevolgen zijn – mede door financiële
steunmaatregelen – vooralsnog relatief
beperkt. De gemeentelijke subsidies waarvan
bibliotheken vooral afhankelijk zijn bleven
vrijwel volledig in stand, maar bibliotheken
kregen te maken met een daling van de eigen
inkomsten en extra kosten voor bijvoorbeeld
hygiënemaatregelen. Ook is er vrees voor de
hoogte van subsidies in de toekomst (KB
2021f). Een groter effect was er op het aantal
fysieke uitleningen, dat met 30 procent
afnam (CBS 2021). Wel werd dit deels
gecompenseerd door een toegenomen
gebruik van het online aanbod (KB 2021g).
Het aantal activiteiten dat bibliotheken
konden organiseren daalde ten slotte met 35
procent, al werd er wel volop
geëxperimenteerd met nieuw (digitaal)
aanbod en aangepaste dienstverlening (KB
2021c). Tevens onderstreepte de bibliotheek
tijdens de coronapandemie haar
maatschappelijke functie. Zo nam het belang
van digitale vaardigheden toe, bijvoorbeeld
om tijdens de lockdown contact te houden of
een vaccinatie of de CoronaCheck aan te
vragen. Bibliotheken hielpen velen met deze
en andere basisvaardigheden, vooral in
kwetsbare groepen (KB 2021e, KB 2021h,
Hoenders et al. 2021).

Om zo goed mogelijk door de
coronacrisis te komen, initieerde de
letterensector talloze campagnes en nieuwe
(digitale) initiatieven. Daarnaast werden
diverse steunmaatregelen opgetuigd. De
Auteursbond stelde vanuit het Steunfonds
Rechtensector drie steunregelingen voor
auteurs beschikbaar (Auteursbond 2020a,
2020b). Het Letterenfonds ontving in 2020
ruim 3,3 miljoen euro uit de
rijkssteunpakketten voor cultuur en
ondersteunde mede hiermee
auteursoptredens, lees- en
schrijfprogramma’s op scholen, campagnes
ter bevordering van het lezen, vertalingen,
risicodragende literaire uitgaven, fysieke
boekwinkels en ontwikkeltrajecten van
auteurs gericht op het (blijven) bereiken van
nieuw of bestaand publiek (Nederlands
Letterenfonds 2021a, 2021b). Opvallend is
dat een deel van deze maatregelen ook
gericht was op het stimuleren van de vraag,
terwijl in de gehele cultuursector het
merendeel van de regelingen gericht lijkt te
zijn geweest op het in stand houden van het
aanbod (Brom et al. 2021).
Waar in het bovenstaande de nadruk
lag op de negatieve impact van de
coronacrisis, ziet de letterensector ook

positieve gevolgen. Er werd meer gelezen én
meer voorgelezen (Leesmonitor 2021m). De
waarde en het belang van boeken, van de
bibliotheek en van de (lokale) fysieke
boekwinkel werd eens te meer bevestigd.
Innovatie kwam in een stroomversnelling en
de samenwerking en collectiviteit binnen de
sector werden gesterkt.

Diversiteit en inclusie in de letteren
Tegen de achtergrond van onder meer de
Black Lives Matter-beweging en de invoer
van de Code Diversiteit & Inclusie werd er in
de letterensector in 2021 veel gesproken over
diversiteit en inclusie. 72 Een directe
aanleiding daarvoor was daarnaast de
vertaling van Amanda Gormans eerste
dichtbundel en haar inauguratiegedicht The
Hill We Climb. De aanvankelijk gekozen
vertaler Marieke Lucas Rijneveld gaf de
opdracht terug nadat er discussie en kritiek
ontstond omdat voor de vertaling van het
werk van de zwarte spokenword-kunstenaar
Gorman niet ook een zwarte vertaler of
spokenword-kunstenaar gevraagd was.
Uiteindelijk tekende Zaïre Krieger voor de
vertaling, die in september 2021 verscheen
(Bahara 2021).

72 Zo vond op maandag 6 september 2021 in De Balie de debatavond ‘Diversiteit in de letteren: de vertaalslag’ plaats. Via de website van De Balie is dit gesprek terug te kijken.
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Dát de letterensector te weinig divers
is lijkt algemeen te worden erkend en is al
lang bekend. 73 Diverse onderzoeken
onderstrepen dit beeld. Zo wordt het werk
van vrouwelijke auteurs structureel minder
gewaardeerd in het literaire veld (Koolen
2018), stellen Nederlandse jeugdboeken
vooral het witte perspectief centraal (Bossche
2020), spelen in het uitgeefvak (onbewuste)
(voor)oordelen mee die in het nadeel werken
van niet-westerse auteurs (Koren et al. 2019,
Saha et al. 2020) en zijn vrouwelijke auteurs
en auteurs van niet-westerse afkomst sterk
ondervertegenwoordigd op leeslijsten in het
voortgezet onderwijs (Dera 2019, 2020).
Deze greep uit beschikbare onderzoeken laat
bovendien zien dat het niet enkel gaat om
culturele diversiteit en diversiteit onder de
mensen die in het boekenvak werken. Van
belang zijn eveneens de diversiteit van de
verhalen die uitgegeven worden en de mate
waarin het boek voor iedereen toegankelijk is.
Al deze vormen van diversiteit kunnen elkaar
versterken.
Volgens gesprekspartners is het
bewustzijn van de noodzaak om actie te
ondernemen op het punt van diversiteit in

2021 sterk toegenomen. Eén van die acties is
het krijgen van meer inzicht in de stand van
zaken op het gebied van diversiteit en inclusie
binnen de letteren. Hoewel er onderzoeken
binnen verschillende delen van de keten zijn
uitgevoerd, ontbreekt overzicht. In opdracht
van KVB Boekwerk en in overleg met de
sector werkt Blueyard daarom momenteel
aan een nulmeting van diversiteit in de
Nederlandse boekenmarkt en -keten. Dit
onderzoek wordt eind 2021 verwacht, en
moet resulteren in een situatieschets,
ontwikkelpunten en een overzicht van
uitgesproken ambities (Blueyard 2021).
Ook in de bibliotheeksector lopen
verschillende onderzoeken naar diversiteit. 74
De KB en TU Delft werken samen aan een
onderzoek waarin de pluriformiteit van
bibliotheekcollecties en -uitleningen
onderzocht wordt, als mogelijke basis voor
nieuwe recommender-technologie ‘die meer
recht doet aan de veelvormigheid en
meerstemmigheid van de bibliotheek’
(Bibliotheeknetwerk z.j.a). Ook werkt de KB
samen met het CBS aan een project dat
openbare bibliotheken meer inzicht moet

geven in de leden en niet-leden in hun
werkgebied (Bibliotheeknetwerk z.j.b).
Naast onderzoek is echter vooral het
ondernemen van actie van belang. Vele
organisaties in de keten hebben ambities
uitgesproken om bij te dragen aan een
inclusievere letterensector, of hebben daartoe
al stappen gezet. Daarnaast zijn er tal van
organisaties en initiatieven die hier in het
bijzonder een grote en waardevolle rol in
spelen. Voor een divers en inclusief
(kinder)boekenaanbod kunnen boekkopers
bijvoorbeeld terecht bij boekwinkel
EduCulture, of zij kunnen een inclusief
boekenabonnement afsluiten bij Books by
Ani. Dit diversere boekenaanbod is onder
meer afkomstig van uitgeverijen als Rose
Stories, Uitgeverij Wilde Haren of Uitgeverij
Pluim in samenwerking met de podcast
Dipsaus. Organisaties als Alphabet Street
(‘gilde voor Zwarte (beeld)taalkundigen’),
denktank De Tank (‘redactie en denktank
van kleur’), Poetry Circle (‘hét landelijk
platform voor schrijvende performers en
performende schrijvers’) en El Hizjra
(‘literaire bruggenbouwer tussen Nederland
en de Arabischtalige wereld’) zetten zich

73 Zie bijvoorbeeld de digitale knipselmap over diversiteit en literatuur op de website van de Personagebank, met bronnen die teruggaan tot 1997.
74 In 2019 werd ter voorbereiding op het Nationale Bibliotheekcongres over diversiteit reeds een enquête onder openbare bibliotheken verspreid, en sinds 2020 maken vragen over de diversiteit van het
personeel deel uit van de Gegevenslevering Wsob. De resultaten van deze vragenlijsten laten zien dat bibliotheken binnen hun personeelsbestand vrij divers zijn op het gebied van vaardigheden,
opleidingsniveau en kennis, maar nauwelijks of veel minder op het gebied van leeftijd, gender en culturele achtergrond (KB 2021d, 2021i).
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daarnaast in voor een diverse groep auteurs,
en verbinden hen met elkaar of met publiek.

Innovatie binnen en buiten het boek
Mede als gevolg van digitalisering hebben er
binnen domeinen als ‘Muziek’, ‘Games’ en
‘Audiovisueel’ de afgelopen jaren grote
veranderingen plaatsgevonden in productie,
distributie en consumptie. In het boekenvak
is dit nog minder het geval. Hoewel het
afzetaandeel van e-books elk jaar een klein
beetje toeneemt, bestaat nog steeds 91,2
procent van de afzet uit papieren boeken. En
hoewel het e-commercekanaal terrein wint,
worden de meeste boeken nog steeds
verkocht in fysieke winkels (KVB Boekwerk
2021b).
Toch vindt er rondom het papieren
boek op allerlei manieren innovatie plaats. Zo
wordt er geïnnoveerd met nieuwe manieren
om boeken en lezers elkaar te laten vinden en
werd er in 2020 in het kader van het
zogenoemde ‘Deltaplan voor het boekenvak’
nagedacht over meer efficiency en
kostenbesparing in de keten. Dit resulteerde

in zes vernieuwingsprojecten en een
onderzoeksproject. Een interessant project
hiervan betreft het op termijn verplicht
stellen van de Themacodering (KVB
Boekwerk 2021c). Deze maakt het mogelijk
om boeken véél gedetailleerder te
categoriseren. Naast een globaal onderwerp
(zoals ‘dystopische en utopische fictie’)
kunnen aan de code kenmerken worden
toegevoegd die iets zeggen over de locatie,
taal, periode, het educatieve doel, de
interesse en stijl van het boek. In combinatie
geeft dit bijna eindeloze mogelijkheden (CB
z.j.). Als iemand een postmoderne
humoristische fantasyroman zou schrijven die
zich afspeelt op de Waddeneilanden op 1
januari 2040, dan zou dat in een code zijn uit
te drukken. 75
Met deze codering kunnen
boekhandels of bibliotheken veel specifieker
aanbevelingen doen, of kunnen lezers beter
zelf zoeken naar boeken. 76 Vanuit het
oogpunt van diversiteit is dit eveneens een
interessante ontwikkeling: niet alleen zou met
de themacodering beter inzicht kunnen
ontstaan in de diversiteit van verhalen die

boeken vertellen, ook zou het voor een lezer
makkelijker worden om die diverse verhalen
te vinden (Dessing 2018).
Ook buiten het traditionele boek vindt
innovatie plaats, bijvoorbeeld op het gebied
van digitaal lezen en digitale literatuur.
Onder de nominaties van de innovatieprijs
Renew the Book bevonden zich bijvoorbeeld
verschillende initiatieven die zich richten op
digitaal en onderweg lezen, waaronder de
winnende app Immer (Renew the Book
2021). 77 Andere voorbeelden zijn onderzoek
naar de mogelijkheden om digitale literatuur
onderdeel te maken van bibliotheekcollecties,
de recent gelanceerde interactieve en digitale
Jaarlijn Lezen en Schrijven van De
Schoolschrijver, of de samenwerking die de
Leescoalitie aanging met gameontwikkelaar
Ubisoft om jongeren via digitale
gameverhalen aan het lezen te krijgen
(Bibliotheeknetwerk z.j.c, Buitenhuis 2021).
Naast digitale literatuur is ten slotte
ook gesproken literatuur in opmars. Het
ontstaan van podcasts en luisterboeken is
geen recente ontwikkeling, maar hun snel
toegenomen populariteit is dat wel. Zo

75 Zie voor een overzicht van de beschikbare codes
https://www.editeur.org/files/Thema/1.4/Thema_v1.4_nl/Thema_v1.4.2_nl.html.
76 CB schrijft bovendien dat titels met een Thema-code beter gevonden en vaker gekocht worden dan titels zonder Thema-code (Robbers 2020).
77 Immer beoogt op basis van een reeks innovaties en inzichten uit onder meer games, gedragspsychologie en machine learning mensen fijner, dieper, vaker en langer te laten lezen op telefoons en
tablets.
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vertienvoudigde het aantal via de bibliotheek
gedownloade luisterboeken in vijf jaar tijd, en
steeg het aandeel podcastluisteraars onder de
Nederlandse bevolking van 28 procent in mei
2019 naar 44 procent in juni 2020 (CBS
2020, Zigt 2021). Een andere vorm van
gesproken literatuur biedt het werk van
spoken word-artiesten en
voordrachtskunstenaars. Hoewel ook
voordrachtskunst zeker niet nieuw is, is het

wel een discipline die steeds meer in de
belangstelling staat. Sinds 2018 kunnen deze
makers zich bijvoorbeeld aansluiten bij De
Schrijverscentrale, en vanaf 2021 kunnen zij
voor het eerst structureel subsidie aanvragen
bij het Nederlands Letterenfonds
(Nederlands Letterenfonds 2020b).

Figuur 26 – Aantal uitleningen en downloads van e-books en luisterboeken via de
landelijke digitale openbare bibliotheek tussen 2015 en 2019 (x 1.000.000)
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3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN LETTEREN?
Zoals gezegd kent het domein Letteren een
uitgebreide kennisinfrastructuur, en wordt er
vanuit alle schakels in de keten al veel en
regelmatig onderzoek gedaan. Een wens die
in gesprekken voor deze analyse benoemd
werd, is evenwel meer inzicht in en duiding
van regionale data. Hoe verschilt de
letterenconsumptie per regio, en hoe kunnen
bijvoorbeeld de markt en
leesbevorderingsactiviteiten daarop inspelen?
Een wens voor de Cultuurmonitor als
geheel is daarnaast om vergelijkingen te
maken en te tonen tussen verschillende
domeinen binnen de culturele sector. Die
laten zien hoe en waar domeinen aan elkaar
raken en bieden de mogelijkheid om
geïnspireerd te raken door of te leren van
praktijken in andere domeinen.
Tot slot zou in de toekomst ook de
internationale context meer betrokken
kunnen worden. Zo zou het zinvol zijn om
internationale activiteiten, vertalingen van en
naar het Nederlands en eventuele
veranderingen hierin als gevolg van de
coronacrisis in kaart te brengen. Daarnaast
zou een vergelijking tussen de Nederlandse
letterensector met het buitenland net als een
vergelijking met andere domeinen mogelijk
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inspiratie en nieuwe inzichten kunnen
bieden.
4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
LETTEREN?
• Bekijk meer data over het domein
Letteren in het dashboard van de
Cultuurmonitor.
• Het domein Letteren kent verschillende
monitoren die veel informatie over de
sector bevatten, zoals de Leesmonitor van
Stichting Lezen, Bibliotheekinzicht van de
KB en de Markt-, Makers-, Uitgevers-,
Boekverkopers- en Lezersmonitor van
KVB Boekwerk.
• Meer literatuur over het domein Letteren
is ook te vinden in de kennisbank van de
Boekmanstichting.
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DOMEIN:
ONTWERP
Het domein Ontwerp in de Cultuurmonitor bestaat op
dit moment uit twee subdomeinen: Architectuur en
Design.

Foto via: Kumpan Electric via Unsplash

SUBDOMEIN:
ARCHITECTUUR
Auteurs: Maartje Goedhart en Sabine Zwart
Het domein Architectuur in de Cultuurmonitor omvat
de vier disciplines architectuur, stedenbouw,
interieurarchitectuur en tuin- en
landschapsarchitectuur. Tegelijkertijd maakt
Architectuur beleidsmatig deel uit van de bredere
ontwerpsector, waar ook design en digitale cultuur
onder vallen, en van de culturele en creatieve
industrie.

Foto via: Kimon Maritz via Unsplash

SUBDOMEIN: ARCHITECTUUR
1. INLEIDING
Het domein Architectuur in de
Cultuurmonitor omvat de vier disciplines
architectuur, stedenbouw,
interieurarchitectuur en tuin- en
landschapsarchitectuur. De titels architect,
stedenbouwkundige, interieurarchitect en
tuin- en landschapsarchitect worden
beschermd door de Wet op de
Architectentitel (1987). Tegelijkertijd maakt
architectuur beleidsmatig deel uit van de
bredere ontwerpsector, waar ook design en
digitale cultuur onder vallen, en van de
culturele en creatieve industrie. 78
2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Architectuur in transitietijd: van
duurzaam belang
Het ruimtelijk vormgeven van de
leefomgeving gaat bijna automatisch gepaard
met sociaal-maatschappelijke vragen. Hoe
zorgen we ervoor dat onze bouwcultuur

aansluit op een duurzame toekomst? Hoe kan
en zou architectuur moeten bijdragen aan
urgente transitieopgaven zoals de
stikstofproblematiek, de ontwikkeling van een
circulaire economie of de krappe
woningmarkt? En hoe verhoudt een nieuw
project zich tot bouwregelgeving zoals de
MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de
eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen
(BENG)? 79
Architecten en ontwerpers van de
ruimtelijke omgeving worden steeds vaker
gepresenteerd als experts op het gebied van
verandering. In de Jaarrapportage 2021: De
ruimtelijke ontwerpsector ontleed worden
architecten bijvoorbeeld gezien als ‘sociospatial problem solvers’, een term die is
overgenomen van hoogleraar architectuur
Flora Samuel (Kempen et al. 2021, 20). 80 In
het voorwoord van het Actieprogramma
ruimtelijk ontwerp 2021-2024: Ontwerp verbindt
stellen ministers Kajsa Ollongren en Ingrid
van Engelshoven dat architecten,
stedenbouwkundigen en
landschapsarchitecten ‘een belangrijk

instrument’ zijn om veranderingen zoals
klimaatadaptatie en de omschakeling naar
kringlooplandbouw te laten slagen (BZK en
OCW 2020, 3).
Hierbij speelt niet alleen ontwerp een
rol, maar ook ontwerpend onderzoek: het
gezamenlijk verbeelden van de toekomst en
ruimtelijke interventies door middel van
onderzoek en experiment (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie 2020). Zo zijn met het
project Stad van de Toekomst een nieuw
denkkader en vocabulaire ontwikkeld voor de
herontwikkeling van de oostelijke stadsrand
van Utrecht. Want hoe kan de stad van de
toekomst immers worden vormgegeven
wanneer wordt vastgehouden aan bestaande
paradigma’s? Ook het nieuwe
Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO)
van het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie moet ruimte bieden aan dergelijk
ontwerpend onderzoek, om daarmee
omvangrijke transitieprocessen aan te pakken
en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te
verbeteren (Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie 2021).

78 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteert de term ‘creatieve industrie’ voor de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
spreekt ook wel van ‘ontwerpende disciplines’, terwijl de Raad voor Cultuur diezelfde drie disciplines aanduidt als de ‘ontwerpsector’.
79 Sinds 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De energieprestatie wordt bepaald aan de hand van drie
eisen: de maximale energiebehoefte, het maximale primair fossiel energieverbruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie.
80 De jaarrapportages zijn afkomstig van de Rijksbouwmeester samen met de Nederlandse branche- en beroepsorganisaties voor ruimtelijk ontwerpers, het Bureau Architectenregister, het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Stichting Fonds Architectenbureaus.
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In het huidige aanbod van
architectuur en de waardering ervan zijn
transitieopgaven ook duidelijk te herkennen.
Voor de verkiezing Beste Gebouw van het
Jaar 2021 – georganiseerd door de
Branchevereniging van Nederlandse
Architectenbureaus (BNA) – zijn
bijvoorbeeld twaalf projecten genomineerd
waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid
en klimaat. Zo is Villa Fifty-Fifty half huishalf tuin en staat de relatie tussen het
gebouw en het landschap centraal. De
winnaar was het Van der Valk Hotel op de
Amsterdamse Zuidas.
Een voorbeeld op internationaal
niveau is het Nieuw Europees Bauhaus
(NEB), een in januari 2021 gelanceerd
initiatief van de Europese Commissie. Het
doel ervan is om op een culturele, duurzame
en inclusieve manier invulling te geven aan
de Europese Green Deal. De Green Deal
omvat een reeks beleidsinitiatieven voor alle
sectoren met als doel om Europa voor het
jaar 2050 klimaatneutraal te maken.
Het NEB wordt gepresenteerd als een
interdisciplinair platform waar kunstenaars,
ontwerpers, ingenieurs, wetenschappers,
ondernemers, architecten, studenten en
andere geïnteresseerden hun ideeën voor een
groene transitie kunnen delen. Ook worden
er geldprijzen uitgereikt om deze ideeën

verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast
ambieert het NEB om burgers, experts,
bedrijven en instellingen met elkaar in
gesprek te laten gaan over de
toekomstbestendige woonomgeving.

Dichter bij de samenleving
Met de nieuwe Omgevingswet – die op 1 juli
2022 in werking treedt – wordt op nationaal
niveau eveneens gestreefd naar meer
samenwerking tussen burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Het idee is dat
ruimtelijke projecten dichter bij de
samenleving komen te staan en dat
participatie binnen projecten wordt
bevorderd.
Dit sluit aan bij het belang en de
opkomst van zogeheten stadmakers.
Bewoners nemen het heft in eigen hand en
denken zelf na over hoe hun leefomgeving
kan worden verbeterd. Stadmakers zijn
daarbij de schakel tussen de burgers en
gemeenten, waarbij de verschillende wensen
met elkaar worden verbonden. Zoals ook de
Raad voor Cultuur omschrijft: ‘de trend (…)
vraagt om een nieuwe rol van ontwerpers.
Behalve initiatiefnemers zijn ze in dit soort
processen vaak regisseur, ontwikkelaar en
verbinder.’ (Raad voor Cultuur 2018, 14).

Opdrachten, selectieprocedures en
uitsluiting
Hoe komen architecten aan hun opdrachten?
Naast directe opdrachten van opdrachtgevers
vergaren architecten nieuwe opdrachten door
middel van aanbestedingen. Daarbij kunnen
architecten(bureaus) zich inschrijven voor
een aangeboden opdracht, waarna de
opdrachtgever de opdrachtnemer selecteert
uit het totaal aantal inschrijvingen.
Opvallend is dat de animo voor
deelname aan dergelijke selectieprocedures is
afgenomen onder kleinschalige bureaus en
zelfstandige ontwerpers (Atelier
Rijksbouwmeester et al. 2020). Want hoewel
opdrachtgevers wettelijk verplicht zijn om
een redelijke tenderkostenvergoeding te
bieden – een vergoeding voor de kosten die
gemaakt moeten worden om een inschrijving
te kunnen indienen – staat dit niet altijd in
verhouding tot de te verrichten inspanningen
van de potentiële opdrachtnemers. Grotere
bureaus zijn beter bestand tegen de financiële
risico’s die selectieprocedures met zich
meebrengen, waardoor zij vaker (kunnen)
meedoen met aanbestedingen (Atelier
Rijksbouwmeester et al. 2020; Koetsenruijter
en Kloosterman 2018; Rutten et al. 2019).
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Uit gesprekken met de sector die voor
dit domeinhoofdstuk zijn gevoerd blijkt dat
het bovenstaande wordt gezien als een
bepaalde vorm van uitsluiting. Gewezen
wordt onder meer op de hoge eisen die de
opdrachtgever aan het portfolio van de
opdrachtnemer stelt, waardoor minder
gevestigde architecten en ontwerpers zich bij
voorbaat moeilijker kunnen kwalificeren.

Hoewel dit als een gevolg van marktwerking
wellicht niet uniek is voor de
architectuursector, wijst dit wel op de
noodzaak om voldoende aandacht te hebben
voor de nieuwkomers.
Het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie stelt hierom aan kleinere
architectenbureaus verschillende middelen
beschikbaar om zich te ontwikkelen,

Figuur 27 – Subsidies aan architectuur binnen de deelregeling Architectuur van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tussen 2015 en 2020 (€ x 1.000.000)
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bijvoorbeeld via de Regeling Architectuur en
in het nieuwe Actieprogramma Ruimtelijk
Ontwerp (ARO, met een jaarbudget van 2,4
miljoen euro per jaar).
Bij prijsvragen als bijzondere
aanbestedingsvorm wordt ook gepoogd om
de toegang tot opdrachten laagdrempeliger te
maken, door bijvoorbeeld te werken met
anonieme inschrijvingen en de reputatie van
een architectenbureau buiten beschouwing te
laten. De zogeheten prijsvraagcultuur is in
Nederland echter relatief jong en
kleinschalig. In landen zoals Frankrijk en
Duitsland bestaat bijvoorbeeld al eeuwenlang
wetgeving voor het uitschrijven van
prijsvragen voor publieke gebouwen
(Architectuur Lokaal 2019).

2016

2019

2020

Bron: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Wanneer we breder kijken dan de
arbeidsmarktrelatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, valt op dat de
architectuurbranche als geheel meer
versplinterd is geraakt door schaalverkleining.
Deze fragmentatie is een gevolg van de
financiële crisis in 2008: de omzet van de
architectenbranche daalde van ruim 1,6
miljard euro naar 725 miljoen euro in 2012
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Figuur 28 – Omzet bouwkundig architecten tussen 2016 en 2019 (€ x 1.000.000)
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Bron: Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

(Heebels en Kloosterman 2016; Raad voor
Cultuur 2018). Als gevolg hiervan heeft een
grote ontslaggolf bestaande bureaus
gereduceerd tot eenpersoonsbedrijven terwijl
architecten zonder baan voor zichzelf zijn
begonnen (Koetsenruijter en Kloosterman

2018). De toename van zelfstandigen binnen
de sector is dan ook aanzienlijk: van 19,5
procent zzp’ers in 2010 naar bijna 32,2
procent in 2018 (Kempen et al. 2021). 81
Door al deze eenpitters versnippert de
beroepsgroep, zo wordt gevreesd door

verschillende belangenbehartigers in de
sector. In economische termen zijn
zelfstandige architecten kwetsbaarder en
hebben zij relatief weinig middelen om te
investeren, waardoor zij bijvoorbeeld minder
gemakkelijk mee kunnen doen met
selectieprocedures voor opdrachten. Ook
wordt gesignaleerd dat de toename van het
aantal zzp’ers een negatieve invloed heeft op
de kwaliteit en professionaliteit van het veld.
De fragmentatie heeft ook effect op de
slagkracht van zowel de zzp’ers als de gehele
sector, aangezien de collectieve organisatie
van de beroepsgroep wordt belemmerd
(Koetsenruijter en Kloosterman 2018).
Het Bureau Architectenregister geeft
uitvoering aan de Wet op de Architectentitel
(1987) en beheert de officiële registratie van
architecten, onderverdeeld in de vier
disciplines architectuur, stedenbouw,
interieurarchitectuur en tuin- en
landschapsarchitectuur. In 2018 stonden er
13.750 personen ingeschreven bij het
Architectenregister. 82 De grootste groep met
de wettelijke titel architect zijn de

81 Het groeiend aantal zzp’ers is overigens niet exclusief voor de architectuursector, maar een trend die ook duidelijk zichtbaar is in de algehele culturele en creatieve sector. Zo is 72 procent van de
werkenden in de kunstsector in 2017 zzp’er – vergeleken met 12 procent op de hele beroepsbevolking. Zie voor meer informatie pagina 14 in het SEO-rapport Karakteristieken en tarieven zzp’ers
(2018).
82 Van de 13.750 architecten die in 2018 ingeschreven stonden, konden 11.350 inschrijvingen gebruikt worden voor de analyse van de gegevens. De aantallen in de figuren – zoals bij figuur 30 – wijken
hierdoor af van het aantal ingeschreven architecten.
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bouwkundig architecten, die in 2018 77
procent van het totaal aantal ingeschrevenen
uitmaakten. Een deel van de bouwkundig
architecten heeft ook een tweede titel, het
merendeel als interieurarchitect of
stedenbouwkundige. Onder de andere
disciplines komt een dubbele titel minder
vaak voor. Gemiddeld verdienen de tuin- en
landschapsarchitecten het meest (33 euro per
uur) en interieurarchitecten het minst met
een krappe 24 euro per uur.
Het aantal zelfstandigen is relatief het
grootst bij de interieurarchitecten, gevolgd
door de (bouwkundig) architecten en de
tuin- en landschapsarchitecten. Wat betreft
de verdeling zelfstandigen en werknemers
laten de cijfers van het Architectenregister
echter geen trends zien, aangezien deze
alleen in 2018 gemeten is. Wel kunnen we
kijken naar de gegevens van het CBS,
gebaseerd op de relevante SBI-codes, waarbij
we zien dat het aantal zelfstandigen sinds
2010 groeit (zie figuur 29). Kanttekening
hierbij is dat het alle werkenden binnen de
SBI-code voor Architecten betreft, dus niet
enkel de officieel geregistreerde architecten.
In samenhang daarmee is het ook van belang
om te noemen dat het CBS in de periode
2017-2019 maar liefst 19.000 ‘architecten
van gebouwen’ en 3.000
‘landschapsarchitecten’ telt (CBS 2021a).

Figuur 29 – Aantal werknemers en zzp’ers bij architectenbureaus tussen 2010 en 2019
16.000

15.510

14.000

11.910

12.000

10.400

10.000

9.890

9.600

10.370
8.570

8.820

9.230

10.400

8.000
6.000
4.000

3.750

4.050

4.060

2010

2011

2012

4.810

4.940

4.980

4.780

4.760

4.930

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.000
0
Aantal banen voor werknemers

2019

Aantal zzp'ers
Bron: CBS

Niet iedere architect in Nederland draagt dus
de wettelijke titel architect: er zijn volgens de
cijfers van het CBS meer architecten dan
inschrijvingen bij het Architectenregister.
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Diversiteit op de arbeidsmarkt
Wanneer gekeken wordt naar
genderverhoudingen in de architectuursector,
zijn vrouwen meestal in de minderheid. 83 Bij
(bouwkundig) architecten is de verhouding
vrouw-man in 2018 zelfs 24 procent versus
76 procent (Kempen et al. 2021). Alleen bij
de interieurarchitecten zijn de vrouwen in de
meerderheid.
De verschillen tussen vrouwen en
mannen op de arbeidsmarkt zijn bovendien
terug te zien in het soort arbeidscontract en
de beloning. De Jaarrapportage 2021: De
ruimtelijke ontwerpsector ontleed laat zien dat
hoe hoger het brutoloon is, hoe lager het
aandeel vrouwen. En ook al zijn vrouwen
oververtegenwoordigd in de discipline
interieurarchitectuur, ook hier is sprake van
ongelijkheid qua deeltijd en relatief lager
bruto (maand)loon (Kempen et al. 2021).
De architectuursector is daarmee geen
uitzondering: in de algehele Nederlandse
economie bestaat er nog steeds een loonkloof
tussen vrouwen en mannen. In 2018 is het
ongecorrigeerde loonverschil in het
bedrijfsleven 19 procent, en na correctie 7

Figuur 30 – Aantal inschrijvingen Bureau Architectenregister naar subdiscipline en
gender in 2018
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83 Van de 11.350 geregistreerde architecten in 2018 is van 215 het geslacht onbekend. Het totaal in figuur 30 is hiermee gelijk aan 11.135.
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procent. 84 Deels hangt dit loonverschil samen
met het feit dat 80 procent van de vrouwen
in deeltijd werkt tegenover 33 procent van de
mannen. En een deeltijdbaan levert,
gemiddeld genomen, per uur minder op dan
een voltijdbaan (CBS 2020).
Op Europees niveau komt Nederland
er ook bekaaid vanaf wat betreft
genderverhoudingen in de architectuursector.
Het Europese gemiddelde ligt in 2020
namelijk op 42 procent vrouwelijke
architecten – een stijging van 11 procentpunt
ten opzichte van 2010 – tegenover 30 procent
in Nederland. De Scandinavische landen
doen het een stuk beter: Noorwegen 44
procent, Denemarken 51 procent, Finland
53 procent en Zweden staat bovenaan met
58 procent (Mirza & Nacey Research 2021).
En hoewel de Nederlandse cijfers gebaseerd
zijn op een kleine steekproef, komt dit beeld
overeen met de bevindingen in de
Jaarrapportage 2021: De ruimtelijke
ontwerpsector ontleed en cijfers van het CBS
(Kempen et al. 2021; CBS 2021b).
Initiatieven als Mevr. De Architect,
een rubriek van het online
architectuurmagazine A.ZINE, helpen de

aanwezige vrouwen in de sector zichtbaarder
te maken en bieden hun een podium.
Bovendien maken vrouwen in recente jaren
een opmars wanneer gekeken wordt naar de
vrouw-manverhouding op
architectuurgerelateerde opleidingen. Het
percentage vrouwen in het wetenschappelijk
onderwijs bij Architectuur en
stedenbouwkunde is gestegen van 40 procent
in het studiejaar 2015-2016 naar 47 procent
in het studiejaar 2019-2020. Bij de
wetenschappelijke opleiding Bouwkunde en
civiele techniek blijft het aantal vrouwen
hangen op ongeveer een derde van de
gediplomeerden. Ook bij het hoger
beroepsonderwijs zien we een lichte groei van
het aantal vrouwen, maar in beide
studierichtingen vertegenwoordigen zij niet
meer dan een derde van het totaal aantal
afgestudeerden. 85
Uiteraard gaat diversiteit over meer
dan genderverhoudingen op de arbeidsmarkt.
Voor architectuur ontbreekt het echter aan
een structurele vorm van monitoring en
gegevensverzameling om op dit moment
verder te kijken dan de vrouwmanverhouding.

Impact corona
Ondanks de coronacrisis verwacht ruim de
helft van de architectenbureaus meer omzet
en een stijging in het aantal opdrachten, zo
blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting van
najaar 2021 (BNA 2021). Bureaus
verwachten een relatief hoge gemiddelde
werkvoorraad van bijna 6 maanden (ibid.).
Maar met deze toename in het aantal
opdrachten worden er ook knelpunten
gesignaleerd.
De bureaus ondervinden
belemmeringen in de productie: dit komt
mede door stagnaties bij overheden,
opdrachtgevers en aannemers (BNA 2021).
Dit terwijl er op het gebied van woon-, werken leefomgeving urgente maatschappelijke
vraagstukken spelen. Zo heeft de wooncrisis
zich in het coronajaar 2020-2021 nog verder
verdiept en is in 2020 met 69.000
opgeleverde woningen het streefcijfer van
80.000 woningen niet gehaald (Hulsman
2021). ‘Dat vraagt van ruimtelijk ontwerpers
een proactieve rol in het gemeentelijke,
regionale en landelijke debat over de
ruimtelijke ordening. Maar het vraagt vooral

84 Ongecorrigeerd betekent dat er bij de berekening van het beloningsverschil geen rekening is gehouden met andere factoren die invloed hebben op de beloning van werknemers, zoals verschillen in
werkervaring tussen mannen en vrouwen. Het ongecorrigeerde loonverschil is berekend als het procentuele verschil in gemiddelde uurlonen tussen mannen en vrouwen.
85 Zie hier een lijst met kwalificerende diploma’s voor de beroepservaringsperiode en titel van architect.
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ruimtelijk leiderschap op lokaal en regionaal
niveau,’ spreekt BNA-directeur Fred Schoorl
(BNA 2021). Daarnaast ervaart driekwart
van de architectenbureaus binnen projecten
prijsstijgingen en leveringsproblemen. Deze
schaarste komt de duurzame ambities niet
ten goede, omdat bureaus soms worden
gedwongen te kiezen voor minder duurzame
oplossingen. En de verwachting is dat de
leveringsproblemen nog minimaal een half
jaar tot een jaar zullen aanhouden (ibid.).
3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN ARCHITECTUUR?
In de toekomst zouden we met de
Cultuurmonitor meer aandacht willen
besteden aan architectuur en
beroepsonderwijs. De vraag is bijvoorbeeld
hoeveel ontwerpers er werkelijk doorstromen
en waar zij vervolgens terechtkomen, ook
buiten de praktijk van een ontwerpbureau. Er
is daarnaast nog onvoldoende zicht op het
effect van de beroepservaringsperiode (een
verplichting voor de officiële registratie als
architect) op de instroom in het
Architectenregister (Kempen et al. 2021).
Tijdens deze tweejarige periode doen recent

afgestudeerden beroepservaring op onder
begeleiding van een mentor. De regeling is
pas sinds 2015 van kracht.
De architectenbranche is bovendien
niet gebonden aan landsgrenzen. Het is bij
uitstek een domein dat vanuit een
internationaal perspectief bezien moet
worden, en waar ook vanuit het cultuurbeleid
prioriteit aan gegeven wordt (Engelshoven
2019). Niet alleen zijn Nederlandse
architecten en bureaus werkzaam in het
buitenland, ook Nederland zelf trekt veel
internationale studenten aan. De impact van
deze tweesporige wisselwerking op het
Nederlandse ontwerpklimaat verdient nadere
aandacht in toekomstige updates van de
Cultuurmonitor.
Op het gebied van maatschappelijke
opgaven is het wenselijk dat architecten of
ontwerpers zich voldoende bewust zijn van
de diversiteit in de samenleving. Daarom is
diversiteit in de architectuursector zelf een
belangrijke voorwaarde om recht te kunnen
doen aan de verscheidenheid aan behoeften
en voorkeuren wat betreft de eigen
leefomgeving. In tegenstelling tot de
hierboven uitgelichte genderverhoudingen is

er weinig zicht op diversiteit in afkomst of
etniciteit. En hoewel de categorieën ‘westers’
en ‘niet-westers’ in de Barometer Culturele
Diversiteit – een dashboard van het CBS met
cijfers over culturele diversiteit op de
arbeidsmarkt – discutabel zijn, 86 wordt
hiermee wel de homogeniteit van de
architectuursector aangetoond. De terechte
vraag is wat het gebrek aan diversiteit binnen
de sector betekent voor ‘het vermogen van
ruimtelijk ontwerpers om met het juiste
inzicht sociaal-maatschappelijke vragen te
adresseren’ (Kempen et al. 2021, 8).
Tot slot is voor deze eerste
inventarisatie van het domein gesproken met
experts op het gebied van architectuur en de
beroepsgroep architecten, wat de grootste
beroepsgroep binnen deze brede sector is.
Verder is gebruikgemaakt van zo veel
mogelijk data over andere disciplines zoals
landschaps- of interieurarchitectuur, maar
specifieke trends uit deze subdisciplines zijn
mogelijk onderbelicht. Voor een
representatiever – en daarmee diverser –
beeld van de sector zullen wij hier bij de
volgende update meer aandacht aan
besteden.

86 Onlangs heeft het CBS openbaar gemaakt deze hoofdindeling te heroverwegen. Recente maatschappelijke discussies leggen bloot dat deze categorieën onwenselijk zijn, omdat ze een discutabel
onderscheid in stand houden en niet waardevrij zijn. Het zet mensen met een migratieachtergrond weg als ‘niet van hier’ en heeft volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
een ‘koloniale connotatie’. Zie hier wat het CBS er zelf over schreef in mei 2021.
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4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
ARCHITECTUUR?
• Bekijk meer data over het domein
Architectuur in het dashboard van de
Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over het domein
Architectuur is ook te vinden in de
kennisbank van de Boekmanstichting.
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Design is een veelzijdig domein: van illustratie,
grafische en ruimtelijke vormgeving tot
productontwerp, mode en social design. Ook kent
design allerlei tussenvormen en overlappingen met
andere sectoren – zowel binnen als buiten het
culturele veld.

Kunstwerk van Tomas Libertiny in tentoonstelling Design by Nature in Museum de
Fundatie / Fotografie: Lisa Maatjens

SUBDOMEIN: DESIGN
1. INLEIDING
Design is een veelzijdig domein: van
illustratie, grafische en ruimtelijke
vormgeving tot productontwerp, mode en
social design. Ook kent design allerlei
tussenvormen en overlappingen met andere
sectoren – zowel binnen als buiten het
culturele veld. Een strikte afbakening van het
domein Design in de Cultuurmonitor is
daarom onmogelijk dan wel onwenselijk,
blijkt uit gesprekken met de sector en eigen
onderzoek naar beschikbare data. 87
Tegelijkertijd maakt design
beleidsmatig deel uit van de bredere
ontwerpsector, waar ook architectuur en
digitale cultuur onder vallen, en van de
culturele en creatieve industrie. 88 De
Cultuurmonitor volgt deze indeling. Op basis
van de gevoerde gesprekken is daarnaast
gekozen voor de term ‘design’ in plaats van
‘vormgeving’, omdat ‘design’ een breder

begrip is waar alle ontwikkelingen binnen het
veld mee gevat kunnen worden. Gebruik van
de term ‘design’ komt een meer fluïde
benadering van het domein dan ook ten
goede. 89
2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Een groeiende en vitale arbeidsmarkt
Het is een van de belangrijkste conclusies van
de Monitor Creatieve Industrie 2019: het aantal
banen in de creatieve industrie is het sterkst
toegenomen in de designsector. In drie jaar
tijd zijn er ruim 12.000 banen bij gekomen:
van 22.300 banen in 2015 naar 34.800
banen in 2018. Het gaat hierbij om álle
banen binnen de bedrijfstak design: van
creatievelingen tot ondersteunend personeel.
Omdat design zich zowel binnen als buiten
het culturele veld manifesteert, is het echter

van belang om ook naar beschikbare cijfers
over de gehele arbeidsmarkt te kijken. 90
Voor de brede arbeidsmarkt brengt
het CBS bijvoorbeeld creatieve
beroepsgroepen in kaart, waarbij design
wordt geschaard onder de ontwerpende
beroepen (CBS 2021). 91 Voor design worden
hierbinnen data bijgehouden voor de twee
specifieke beroepsgroepen ‘product- en
kledingontwerpers’ en ‘grafisch ontwerpers
en multimediaontwerpers’. Evenals de
Monitor Creatieve Industrie rapporteert het
CBS een groei op de arbeidsmarkt van
design. Het aantal product- en
kledingontwerpers steeg van 14.000 in
2013/2015 naar 18.000 in 2017/2019. In
dezelfde periode nam het aantal grafisch
ontwerpers en multimediaontwerpers toe van
36.000 naar 40.000 (zie figuur 31). De
getoonde aantallen zijn dus inclusief

87 In haar laatste advies voor de ontwerpsector signaleerde de Raad voor Cultuur reeds de verbreding van de deelsector design, waardoor de traditionele driedeling grafisch ontwerp, industrieel en
productontwerp en interieur- en ruimtelijk ontwerp steeds meer achterhaald raakt (Raad voor Cultuur 2018, 14-15). Het CBS maakt nog overwegend gebruik van deze driedeling, terwijl andere bronnen
enkel inzicht geven in de overkoepelende ontwerpsector, of data over design bijvoorbeeld samenvoegen met die over beeldende kunst.
88 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteert de term ‘creatieve industrie’ voor de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
spreekt ook wel van ‘ontwerpende disciplines’, terwijl de Raad voor Cultuur diezelfde drie disciplines aanduidt als de ‘ontwerpsector’.
89 Naast het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteren de Raad voor Cultuur en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de term ‘vormgeving’. ‘Design’ wordt onder meer gebruikt
door de Dutch Design Foundation en Het Nieuwe Instituut, en ook in grote mate door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).
90 In Nederland werkt bijna 40 procent van de creatieve professionals buiten de creatieve industrie, ontwerpende beroepen komen immers ook voor in bijvoorbeeld de sectoren handel, industrie en zorg.
Dit wordt ook wel ‘embedded creativity’ genoemd: creativiteit die is ingebed in sectoren buiten de creatieve sector (Rutten et al. 2019, 52-53).
91 Het CBS hanteert hiervoor de indeling kunstenaarsberoepen, overige creatieve beroepen en overige (niet-creatieve) beroepen, zoals gedefinieerd in de ‘International Standard Classification of
Occupations’ (ISCO). Ontwerpende beroepen vallen onder kunstenaarsberoepen.
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Figuur 31 – Aantal designers in de gehele arbeidsmarkt tussen 2010 en 2019 (x 1.000)
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designers die buiten de culturele sector
werken, zoals in het bedrijfsleven, waarmee
een breder beeld van een groeiende
arbeidsmarkt wordt geschetst.
Volgens de laatste Branchemonitor van
de Beroepsorganisatie Nederlandse
Ontwerpers (BNO) is ook de gemiddelde
jaaromzet van zelfstandig ontwerpers en

ontwerpbureaus gestegen: tussen 2015 en
2019 met respectievelijk 17,2 procent en
14,9 procent. Belangrijk om hierbij te
vermelden is dat de Branchemonitor gaat over
de bredere ontwerpsector, wat door de BNO
als volgt wordt gecategoriseerd:
communicatie en/of grafisch ontwerp; service
en/of experience design; industrieel en/of

productontwerp; en ruimtelijk en/of
interieurontwerp en -architectuur.
Zelfstandig ontwerpers en ontwerpbureaus
met als hoofdactiviteit communicatie en/of
grafisch ontwerp waren volgens de
Branchemonitor in 2019 verantwoordelijk
voor 52 procent van de omzet binnen de
ontwerpsector (zie figuur 32).
Hoewel de cijfers in de
Branchemonitor gebaseerd zijn op een
beperkte steekproef onder uitsluitend leden
van de BNO, wordt ook hier het beeld van
een vitale arbeidsmarkt geschetst. 92 Omdat
vergelijkbare data voor het jaar 2020 op het
moment van schrijven niet beschikbaar zijn,
kan nog niet gekeken worden naar de
eventuele impact van de coronacrisis, en in
hoeverre dit de hierboven gerapporteerde
groei heeft gestagneerd.

Social design
Bewust design. Design thinking. Het nieuwe
ontwerpen. Design met impact. Het zijn
verschillende manieren om een
overkoepelende trend binnen design te
duiden: het belang van design bij het

92 In 2019 telde de BNO 1.664 leden, inclusief bureauleden die als 1 lid tellen maar meerdere tot vele ontwerpers in dienst hebben; exclusief studentleden, seniorleden en geassocieerde leden.

102

SUBDOMEIN: DESIGN
aankaarten, oplossen of onderzoeken van
urgente problemen in de maatschappij. De
zogeheten discipline social design is hier een
concreet voorbeeld van. Nieuw is dit
fenomeen zeker niet, maar er is wel steeds
meer maatschappelijk draagvlak voor
(Dijksterhuis 2020a).
Wat is social design precies? In de
praktijk wordt de term verschillend
geïnterpreteerd. Enerzijds wordt social design
gebruikt voor het benoemen van de
veranderende houding van designers, waarbij
een toenemend bewustzijn van de sociale en
maatschappelijke omgeving wordt
gesignaleerd. Over de nieuwe generatie
designers schrijft cultuurjournalist Edo
Dijksterhuis bijvoorbeeld: ‘Zij denken aan
het algemeen welzijn en stellen zich
dienstbaar op – het tegenovergestelde van de
sterdesigners van weleer met hun
opgepompte ego’s. De nieuwe generatie
verkiest maatschappelijke impact boven
esthetische verleiding’ (Dijksterhuis 2020b,
67).
Anderzijds wordt social design gezien
als een concrete subdiscipline binnen het
designveld in plaats van een denkwijze. 93
Social designers beogen met hun werk een
sociale verandering in gang te zetten, door

Figuur 32 – Verdeling totaalomzet ontwerpsector in 2019 (%)
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8%
Bron: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

bijvoorbeeld te kijken naar de inrichting van
bepaalde sociale processen. ‘Een social
designer wil niet alleen agenderen of
bewustzijn creëren, maar ook daadwerkelijk
de wereld veranderen en mensen ander
gedrag laten vertonen’, stelt social designer
Tabo Goudswaard (Leden 2019, 14). Met
het project Social Design Politie werkt

Goudswaard bijvoorbeeld samen met de
nationale politie, waarbij wijkagenten worden
gekoppeld aan creatieve professionals. Er
wordt gezocht naar andere manieren van
politiewerk, met een positieve impact op de
samenleving als beoogd resultaat.

93 Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie behandelt social design bijvoorbeeld als een volwaardige discipline binnen design, waarvoor binnen het fonds aparte subsidies en adviseurs bestaan.
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Inclusief design

Cross-overs en interdisciplinair werken

Het groeiende maatschappelijke bewustzijn
onder designers zorgt ook voor een groeiende
belangstelling voor inclusief ontwerp.
Ontwerp dat toegankelijk en bruikbaar is
voor iedereen. Hoewel diversiteit en inclusie
een maatschappijbreed thema vormen, wordt
het leveren van een actieve bijdrage aan
inclusie juist van creatieve disciplines zoals
design verwacht. Het ontwerpvak dringt
immers door tot in alle haarvaten van de
maatschappij, stelt ook de BNO in haar
statement over inclusiviteit (BNO 2020).
Design wordt vaak gedreven door
persoonlijke fascinaties. Daardoor zijn het in
de praktijk vooral individuele ontwerpers die
actief inclusie, racisme of andere vormen van
uitsluiting aankaarten met hun werk, zo stelt
designjournalist Jeroen Junte. Ook is het
daarbij belangrijk om gelijkwaardige ruimte
te geven aan bijvoorbeeld ontwerpers van
kleur, uit de lhbtiqa+-gemeenschap, of met
een beperking. Daarbij is het van
doorslaggevend belang dat zij niet enkel
opdrachten krijgen die voortvloeien uit hun
achtergrond, en juist als gelijkwaardige
professionals worden opgenomen in het
ontwerpveld (Junte 2020).

Doordat designers een ontwerp in
toenemende mate benaderen met een
bewustere houding, worden ook de meer
overkoepelende, maatschappelijke processen
in ogenschouw genomen. Het werkveld van
designers verbreedt hierdoor. Daarmee
neemt het belang van externe expertise toe,
omdat designers vaak kennis van anderen
nodig hebben om hun idee te realiseren.
Cross-overs tussen design en andere sectoren
vinden daarom vaker plaats, zo blijkt ook uit
gesprekken met het designveld.
Materiaalontwerpers zoeken contact met
biologen, social designers werken samen met
antropologen en designers in de brede zin
van het woord worden steeds meer betrokken
bij innovatiegebieden zoals nanotechnologie
of energietransitie. Bij de jonge generatie
designers lijkt het denken in disciplines of
hokjes bovendien weg te vallen, wat het
ontstaan van interdisciplinaire
samenwerkingen bevordert.
Ook kunnen designers een
ontwerpvraag vanuit verschillende
perspectieven benaderen en helpen een
antwoord te vinden op conflicten
daarbinnen. Onderzoeker Nynke Tromp legt
uit dat hedendaagse ontwerpers daarom een

cruciale rol te vervullen hebben in het
aanpakken van complexe maatschappelijke
vraagstukken, bijvoorbeeld rondom de
impact van ons consumptiepatroon op
klimaatverandering. Binnen een veelzijdig
team is het volgens Tromp namelijk de
ontwerper die de sleutel vormt tot
interdisciplinair denken (Tromp 2015).
Richard van der Laken, creatief
directeur van What Design Can Do,
benadrukt net als Tromp dat juist ontwerpers
hun kwaliteiten goed in kunnen zetten bij
oplossingen voor bijvoorbeeld het
klimaatprobleem. ‘Ontwerpers kunnen een
systeemverandering teweegbrengen door
praktische oplossingen te bedenken om de
hele productieketen te verduurzamen’, zo
stelt hij. Als voorbeeld van interdisciplinaire
samenwerkingen wordt de Clean Energy
Challenge in 2018 genoemd. Daarbij
ontwikkelden designers, architecten en
techneuten bijvoorbeeld ‘artistieke
zonnepanelen die een heel gebouw kunnen
bedekken, gemarmerde bouwstenen van
gerecycled plastic en aantrekkelijk
vormgegeven lampen die energie uit planten
halen’ (Meulen 2021, 20).
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Duurzaamheid
Zoals hierboven ook naar voren is gekomen,
is duurzaamheid een belangrijk thema binnen
de designsector. Niet voor niets stond
duurzaamheid in 2019 centraal bij onder
andere de Dutch Design Awards en de Milan
Design Week (Junte 2019a en 2019b). En
het meest besproken duurzaamheidsontwerp
van Nederlandse bodem is waarschijnlijk The
Ocean Cleanup van uitvinder Boyan Slat.
Een werkelijk duurzaam design gaat
tegenwoordig echter niet alleen over een
materiaal dat gebruikt wordt, maar over de
hele keten die achter de totstandkoming van
een ontwerp schuilt. Duurzaamheid en de
hierboven genoemde trend van cross-overs
en interdisciplinair werken zijn daarom
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dat de duurzaamheidsgedachte breed
leeft in de designsector is ook terug te zien in
verschillende andere ontwikkelingen.
Designers experimenteren steeds meer met
nieuwe, organische materialen (zoals
mycelium of bananenleer) en sluiten aan bij
het wereldwijde streven naar hergebruik en
circulariteit. Zo brengt Fashion for Good –
dat met haar innovatieplatform tot doel heeft
het hele mode-ecosysteem te verduurzamen –
tal van dit soort innovators op het gebied van

grondstoffen en recycling in de modeindustrie bij elkaar voor nieuwe
samenwerkingen.
Ook het ontwerpen van
voedselsystemen en nieuwe vormen van
voeding is zo’n mondiale trend. Deze wordt
vaak gedreven door de wens om plantaardig
te eten en daarmee onafhankelijk te worden
van de bio-industrie (zie bijvoorbeeld De
Lange 2021). In 2014 werd binnen de
Design Academy Eindhoven de afdeling
Food Non Food opgericht (tegenwoordig
Studio Living Matter). Sindsdien ontstaat er
in Nederland steeds meer synergie tussen
voedsel(verspilling), dierenwelzijn, horeca,
innovatie en design, iets wat bijvoorbeeld
goed zichtbaar werd op de laatste edities van
de Dutch Design Week (DDW). Het Dutch
Institute of Food & Design en de oprichting
van de Future Food Design Awards
onderstrepen de kracht van deze tendens
(DDW 2018).
3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN DESIGN?
De veelzijdigheid en grenzeloosheid van
design maken het een buitengewoon
dynamisch domein, wat de monitoring van
data binnen de Cultuurmonitor logischerwijs
compliceert. Zo zijn de huidige cijfers over de

arbeidsmarkt – afkomstig van de Monitor
Creatieve Industrie, het CBS en de BNO
Branchemonitor – niet verenigbaar vanwege de
verschillende reikwijdten (zowel crosssectoraal als binnen de designsector zelf) en
datacategorieën. Om een sluitend beeld van
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt van de
designsector te kunnen schetsen zouden
eenduidige cijfers nodig zijn, die zich
bovendien uitstrekken over de andere
sectoren waarin design actief is – denk aan de
handel, industrie en zorg. Ook zou het
waardevol zijn om de impact van de
coronacrisis op de designsector in kaart te
brengen, zodra daar relevante cijfers voor
beschikbaar zijn.
Uit de gevoerde gesprekken blijkt
daarnaast dat de infrastructuur voor het
designveld op bepaalde aspecten gebrekkig is:
zo zijn er weinig presentatieplekken of
instellingen voor design, en is er onvoldoende
aansluiting tussen opdrachtgevers en
designers. Het doel voor toekomstige updates
is dan ook om meer (cijfermatig) inzicht te
geven in deze infrastructuur, zodat de zwakke
punten binnen het veld zichtbaar worden.
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4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
DESIGN?
• Bekijk meer data over het domein Design
in het dashboard van de Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over het domein Design is
ook te vinden in de kennisbank van de
Boekmanstichting.
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DOMEIN:
PODIUMKUNSTEN
Het domein Podiumkunsten in de Cultuurmonitor
bestaat op dit moment uit twee subdomeinen: Muziek
en Theater.

Opera in het bos / Fotografie: Lisa Maatjens

SUBDOMEIN:
MUZIEK
Auteur: Janna Michael
Muziek wordt breed gedefinieerd als georganiseerd
geluid dat met een bedoeling voortgebracht wordt
door een muziekinstrument of de menselijke stem
(Gemeente Eindhoven 2016). Belangrijk is, dat het
zich hier om voor de maker of luisteraar betekenisvol
geluid handelt. De analyse richt zich op het domein
Muziek in zijn volle breedte en zoomt in op een aantal
opvallende ontwikkelingen daarbinnen. In deze meer
integrale benadering van muziek kijken we op
overstijgend niveau naar veranderende
inkomstenstructuren en de impact van de
coronacrisis op werkenden in de muzieksector.
Verder werpen we licht op ontwikkelingen omtrent
diversiteit en inclusie, en duurzaamheid.
Paisley Kaas / Fotografie: Lisa Maatjens
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1. INLEIDING
De muzieksector bestaat uit talrijke
deelsectoren die alle bijdragen aan een
veelzijdig muzikaal ecosysteem in
Nederland. 94 Tot dit systeem behoren de
verschillende genres, van hiphop tot
levenslied, van death metal tot symfonische
en van klassieke muziek tot blues. Deze zijn
gekoppeld aan mensen, organisaties, locaties
en eigen circuits of scenes. 95 Het is dan ook
een uitdaging om in de Cultuurmonitor aan
de gelaagdheid van het domein recht te doen.
Gegevens over muziekbezoek, optredens en
werkenden worden bovendien niet voor alle
deelsectoren consequent verzameld en voor
analyse beschikbaar gesteld. Een aantal
opvallende ontwikkelingen is voor het hele
domein van belang, zo blijkt uit recente
gegevens, literatuur en gesprekken met
mensen in het veld.
Tussen 2017 en 2021 waren er
gemiddeld negentienduizend professionele
musici, zangers en componisten in
Nederland werkzaam (CBS 2021a). In 2019
waren er volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) 707 professionele zalen,
stadions en evenementenhallen in Nederland

en werden die door 340 organisaties
geëxploiteerd (CBS 2021b). Ook is te zien
dat het aantal muziekvoorstellingen op
professionele podia tussen 2005 en 2019
relatief stabiel was en schommelde tussen de
17.697 en 21.399 voorstellingen per jaar. Het

aantal bezoeken aan muziekvoorstellingen
steeg van 7,5 miljoen in 2005 tot 9,4 miljoen
bezoeken in 2019 (CBS 2020). Tussen 2016
en 2018 is het merendeel van de
voorstellingen en bezoeken in de subsector

Figuur 33 – Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat minstens één keer per
jaar Podiumkunsten bezoekt tussen 2012-2020 (%)
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94 Een ecosysteem is het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving (Ensie 2021). Deze term is van toepassing op het domein Muziek omdat
hiermee benadrukt wordt dat verschillende spelers in de muziek van elkaar afhankelijk zijn en context van grote invloed is.
95 De Raad voor Cultuur heeft in 2017 het muzikale ecosysteem in detail geanalyseerd. Voor een uitgebreid overzicht over relevante spelers is deze publicatie ook in 2021 nog aan te raden.
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popmuziek te vinden (CBS 2021b). 96
Recente data laten zien dat het aantal
muziekvoorstellingen in 2020 door de
coronapandemie sterk daalde tot 8.104. Het
aantal bezoeken daalde met 75 procent tot
2,3 miljoen (CBS 2021b). Wel heeft 35
procent van de Nederlanders in 2020 ten
minste één keer een online voorstelling
gezien (VTO 2020).

Figuur 34 – Omzet Nederlandse (fysieke en digitale) muziekmarkt tussen 2012 en 2020
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gescheiden en tegelijkertijd aan elkaar
gekoppelde deelsectoren (Wikström 2014).
Ten eerste de opname-industrie waarbij de
focus ligt op het opnemen en verspreiden van
muziek in fysieke of digitale vorm (KEA
2021). Ten tweede de muzieklicentieindustrie met de nadruk op muziekrechten en
royalty’s. Ten derde livemuziek, waar het
gaat om het produceren en promoten van live
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In de afgelopen jaren is de verkoop
van albums en singles zowel online als offline
drastisch gedaald (NVPI 2020), terwijl
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(NVPI 2021). Digitale muziekplatforms die
streamingdiensten aanbieden zoals Spotify,
SoundCloud, Apple Music, Deezer, Tidal en
YouTube Music zijn inmiddels, volgens de
NVPI, de branchevereniging voor de
entertainmentindustrie, goed voor meer dan
80 procent van de omzet van de (opname)
muziekindustrie (NVPI 2021). De inkomsten

uit streaming compenseren hiermee deels de
teruglopende inkomsten uit verkoop van
CD’s en downloads. In tegenstelling tot de
andere fysieke geluidsdragers, groeide de
verkoop van vinyl in de afgelopen jaren
(NVPI 2021). Terwijl we geen harde cijfers
over de internationale handel met
muziekrechten hebben, zijn er indicaties dat

96 Cijfers van 2016 tot en met 2019 zijn nog voorlopig.
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deze populairder als investeringsobject zijn
geworden voor grote labels, maar ook andere
investeerders buiten de muziek (Fèbre 2021).
Hoe de inkomsten uit streaming
verdeeld zouden moeten worden is al jaren
onderwerp van discussie tussen
muziekplatforms, zoals Spotify, en
rechthebbenden, zoals platenmaatschappijen,
musici en muziekuitgevers (zie voor een
uitgebreide uitleg Hesmondhalgh 2020). Een
heikele kwestie is dat momenteel per stream
van muziekplatforms aan de rechthebbenden
wordt betaald, ongeacht de lengte van een
stuk. Daarmee worden langere
muziekstukken (die in genres zoals jazz,
elektronische muziek en klassiek vaker
voorkomen dan in popmuziek)
ondergewaardeerd (IMPALA 2021a). Een
ander punt van discussie tussen
rechthebbenden, media platforms en
wetgeving was de mogelijkheid van platforms
om het uitbetalen van royalty’s te
vermijden. 97 Inmiddels was er een wijziging in
het Europese copyright, waarvan de
implementatie in Nederland in 2021 leidde

tot wijziging van onder andere de Auteurswet
(Eerste Kamer 2021). 98
De uitbetaling per stream is een ander
punt van discussie. Spotify, op dit moment
het populairste streamingplatform, betaalt
per stream van een nummer tussen 0,003 en
0,005 euro aan de rechthebbenden (Simons
et al. 2020). 99 Dit bedrag wordt vervolgens
onder de rechthebbenden, dus uitgevers,
labels, artiesten en componisten verdeeld. Er
is een sterke concentratie van luisteraars en
daarmee inkomsten uit streaming. Zo is 90
procent van de streams onderverdeeld tussen
57 duizend artiesten wereldwijd en zijn er
maar 7.500 die 100.000 dollar of meer per
jaar met hun streams verdienen op Spotify,
terwijl in totaal 8 miljoen artiesten hun werk
op dit platform delen (Music Business
Worldwide 2021). Er is dan ook een enorm
aanbod aan muziek online: dagelijks
wedijveren 60 duizend nieuwe nummers op
Spotify met meer dan 90 miljoen al
bestaande muziekstukken en podcasts om
luisteraars (Music Business Worldwide
2021).

Streaming is verantwoordelijk voor
een steeds groter deel van de omzet in de
muziekindustrie. De inkomsten lijken voor
een nog kleiner deel dan bijvoorbeeld radio,
bij kunstenaars te belanden. Met de opkomst
van streaming wordt het fair regelen van
rechten steeds belangrijker.
Voor het onderzoek Pop, wat levert het
op? werd in 2015 door Saskia von der Fuhr
een enquête onder professionele musici in
Nederland gehouden over hun inkomsten.
Het onderzoek maakte duidelijk dat
liveoptredens de belangrijkste inkomstenbron
waren (Fuhr 2016). 100 Het kwam naar voren
dat bijna de helft van de muziekinkomsten
uit optredens kwam en iets meer dan 20
procent uit het geven van muzieklessen en
workshops. Verder besloegen inkomsten uit
royalty’s en rechten 15 procent van de totale
inkomsten (Fuhr 2016, 23). Er ontbreken
recente en voor de hele populatie van musici
representatieve gegevens over de inkomsten
van musici. Wel is duidelijk dat naarmate
consumenten minder gingen uitgeven aan
fysieke muziekdragers, optredens als bron

97 Vanwege de zogenoemde save-harbour regeling was YouTube tot voor kort niet wettelijk verantwoordelijk voor de copyright op muziek bij de filmpjes die gebruikers op het platform plaatsen. Dit kon
ook in onderhandelingen over licentierechten in hun voordeel gebruikt worden (Cooke 2021).
98 Ook de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten werden gewijzigd (Eerste Kamer
2021).
99 Dit wordt nog gecompliceerd door afhankelijkheid van licentiedeals en hoeveel inkomen er door abonnementen en advertenties op een platform wordt gegenereerd (Hesmondhalgh 2020).
100 Verder werd duidelijk, dat vooral musici met een laag inkomen uit de muziek een relatief groot deel van hun inkomsten uit optredens halen. Middeninkomens (in deze enquête €9000-€36.000) halen
juist een relatief groter deel van hun muziekinkomsten uit het geven van muziekles en workshops, terwijl de grootverdieners juist een groter deel uit rechten en royalty’s genereren.
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van inkomsten voor musici tot en met 2019
belangrijker zijn geworden. Dit is sinds 2020
echter dramatisch gedaald. Zo hebben
bijvoorbeeld leden van de Vereniging
Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)
in 2020 78 procent minder aan gages voor
artiesten betaald en was er een daling van 76
procent van het aantal optredens op
poppodia (Dee et al. 2021). Gezien deze
cijfers is te verwachten dat de inkomsten van
musici door de coronacrisis verder zijn
gedaald en niet door verhoogde
streaminginkomsten gecompenseerd zullen
worden.
Al voor de coronacrisis was de
inkomenspositie van musici in alle delen van
het domein kwetsbaar (Raad voor Cultuur
2017). De sector is bezig met implementatie
van de in 2017 gepresenteerde Fair Practice
Code, die verbetering van de
arbeidsomstandigheden in de sector moet
brengen, bijvoorbeeld door betere afspraken
over eerlijke beloning. Sinds 2020 geldt in de
orkestenwereld gelijk loon voor gelijk werk
met de nieuwe CAO voor remplaçanten.
Hiervoor werden remplaçanten soms tot 35
procent, en gemiddeld 10 tot 20 procent

minder betaald dan hun collega’s in vaste
dienst (Kunstenbond 2020, Blueyard 2021).
De NAPK bereidt een aparte CAO voor
muziekensembles voor. Platform
Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve
Toekomst (ACCT) en de Kunstenbond
(Kunstenbond 2021) zetten zich in voor het
verbeteren van de arbeidsmarkt in de
culturele en creatieve sector door
bijvoorbeeld een honorariumrichtlijn op te
stellen. De strijd voor een eerlijke beloning in
de muzieksector is echter nog niet
gewonnen. 101 Terwijl de Fair Practice Code
breed gesteund wordt door de sector, is de
implementatie echter van veel partijen
afhankelijk en vorderingen staan onder druk
gezien het huidige gebrek aan werk en
inkomsten in de sector door de coronacrisis
(Raad voor Cultuur 2021). Er zijn
bijvoorbeeld minder inkomsten uit
kaartverkoop waardoor er minder geld voor
programmering beschikbaar is. Als er een
zaalbezetting van maximaal 75 procent is
toegestaan, kan dit betekenen dat musici 20
procent minder gage aangeboden krijgen.

De impact van de coronacrisis op
organisaties in de muzieksector
Tijdens de coronapandemie worden door de
overheid steunpakketten beschikbaar gesteld
om culturele organisaties overeind te houden
die hun deuren voor publiek moeten sluiten.
Deze pakketten blijken ook in de
muzieksector hard nodig. Zo waren er in
vergelijking met 2019 in 2020 76 procent
minder optredens op poppodia van de
Vereniging Nederlandse Poppodia en
Festivals (VNPF) en traden er 87 procent
minder artiesten op popfestivals op (Dee et
al. 2021). Ook muziekensembles van de
NAPK hadden in 2020 veel minder
optredens. 102
Nadat grote evenementen in 2020
geen doorgang konden vinden en nachtclubs
een groot deel van het jaar dicht waren,
kwam de heropening in vergelijking met
andere sectoren, zoals sport, traag op gang.
In de sportsector werden eind van de zomer
2021 sneller grotere evenementen weer
toegestaan. Het ontbreken van een
perspectief voor festivals, nachtclubs en

101 Vergelijk ook de ophef in de muziekwereld naar aanleiding van het voorstel van de organisatie van de Nederlandse F1-race in Zandvoort om artiesten zonder vergoeding, voor VIP-tickets, te willen
laten optreden. In een tijd waarin liveoptredens nauwelijks mogelijk waren, zorgde deze omgang met musici voor frustratie in de muziekwereld (Kraak 2021; Sondermeijer 2021).
102 Muziekensembles die lid zijn van de NAPK hadden 18,5 procent minder optredens in hun eigen standplaats, 55,9 procent minder in de rest van Nederland en 73,2 procent minder optredens in het
buitenland vergeleken met 2019 (Schrijen 2021).
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andere evenementen leidde vanaf 24
augustus 2021 tot het Unmute Us protest.
Unmute Us representeert volgens eigen
opgave de Nederlandse festival- en
evenementenbranche. Vertegenwoordigers
van de nachtcultuur vrezen dat elektronische
dansmuziek, waarin Nederland koploper is,

door het huidige beleid wordt
gemarginaliseerd terwijl zij ‘jezelf verliezen in
dansen’ een fundamentele expressievorm
achten (Brands 2021). 103 Per medio
november 2021 is de nachtcultuur weer
volledig gesloten, zonder perspectief op
heropening op de korte termijn.

Figuur 35 – Bezoeken aan professionele podiumkunsten en aan muziekvoorstellingen
tussen 2005 en 2020 (x 1.000.000)
25
20

18,4

19,1

7,5

8,1

19,3

20,3 19,6

19,1

19,2
17,1

17,7 17,4 18,2

18,1

7,6

8,3

8,5

8,8

19,4
18,5 18,8

15
10

8,4

8,2

8,6

7,9

7,9

8,1

9,1

9,5

9,3

5,4

5

2,4
0

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

'20

Bezoeken aan professionele podiumkunsten (totaal)
Bezoeken aan muziekvoorstellingen
Bron: CBS

Het onderzoek Ongelijk getroffen,
ongelijk gesteund toont de financiële gevolgen
van de crisis voor culturele organisaties en
besteedt ook aandacht aan de gevolgen voor
poppodia, vrije producenten en meerjarig
gesubsidieerde muziekorganisaties in 2020
(Goudriaan et al. 2021). De onderzoekers
laten de dramatische terugloop van
publieksinkomsten zien. Zo liepen de eigen
inkomsten van meerjarig gesubsidieerde
muziekensembles inclusief koren en orkesten
in de laatste drie kwartalen gemiddeld 78
procent terug ten opzichte van dezelfde
periode in 2019. Bij de poppodia bedroeg de
afname 95 procent (Goudriaan et al. 2021).
Hier speelden niet alleen het teruglopen van
ticketverkoop maar ook het verlies van
horeca-inkomsten en zaalverhuur een rol.
Met hulp van de coronasteunpakketten
kwamen meerjarig gesubsidieerde
muziekensembles en orkesten uit op een
gemiddelde omzetdaling van 10 procent ten
opzichte van 2019, maar kon een groot deel
nog wel zwarte cijfers schrijven. Ook een
onderzoek naar de impact van de coronacrisis
op de NAPK-leden toont een relatief klein
inkomstensverlies voor de
muziekgezelschappen in 2020, dankzij de

103 Ook de wethouders cultuur in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hebben hun zorgen om de nachtcultuur en hieraan gekoppeld creatief kapitaal en talent geuit. Zij schreven in november 2020 een
pleidooi voor meer steun voor de nachtcultuur (Meliani et al. 2020).
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steunpakketten (Schrijen 2021). Voor veel
kleine en middelgrote poppodia zorgde de
coronasteun eveneens voor een positief
jaarresultaat, terwijl grote poppodia groot
verlies hebben geleden (Goudriaan et al.
2021, 65). Ook de cijfers van de VNPF-leden
laten zien dat ondanks een sterke afname van
eigen inkomsten, veel van de verliezen
opgevangen werden (Dee et al. 2021). Zo
behaalde 25 procent van de grotendeels nonprofit poppodia in 2020 een negatief
financieel resultaat, terwijl dit in 2019 bij 46
procent van de podia het geval was (Dee et
al. 2021). Alsnog bedroegen de tekorten van
de poppodia met een negatief resultaat in
2020 gemiddeld 2,4 procent van de totale
inkomsten terwijl dit in 2019 1,8 procent
was, en hadden enkele poppodia een tekort
tot 28 procent van de totale inkomsten (Dee
et al. 2021, 26).
Gedwongen reorganisaties bij
poppodia ten gevolge van de
coronabeperkingen hebben voor 22 procent
van het personeel in loondienst tot
baanverlies geleid (Dee et al. 2021, 19). Ook
hebben poppodia veel minder opdrachten
aan musici, technici, boekers en andere
backstage werknemers kunnen verlenen.
Hoewel de slechte positie van zzp’er niet
nieuw is (SER en Raad voor Cultuur 2017),
leggen de rapporteurs in Ongelijk getroffen,

ongelijk gesteund en ook de recente VNPF
cijfers (Dee et al. 2021) de kwetsbaarheid
van zzp’ers in de podiumkunstensector
tijdens de coronacrisis bloot. Beide
onderzoeken laten zien dat alle
steunmaatregelen voor de sector niet hebben
voorkomen dat de organisaties, door het
verlies aan speelmogelijkheden, de inzet van
zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers van
payrollorganisaties moesten terugdraaien. De
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig
Ondernemers (TOZO) zou de daling aan
inkomsten van zelfstandigen moeten
ondervangen (Goudriaan et al. 2021), maar
vooralsnog blijkt dit niet het geval. Onder
andere vanwege de partnertoets kwamen veel
zzp’ers vanaf de tweede TOZO ronde niet
voor de regeling in aanmerking.
Gesprekspartners in het kader van
deze domeinanalyse wijzen erop dat veel
werknemers inmiddels de muzieksector
hebben verlaten, er is sprake van een
braindrain (Waarlo 2021). Al deze gevolgen
van de coronacrisis kunnen langdurige
impact hebben op de infrastructuur van de
muzieksector.

De digitalisering van optredens
Inmiddels zijn nagenoeg alle podia van
apparatuur voor livestreams voorzien en er
was sinds begin van de coronapandemie een
stortvloed aan gestreamde concerten. De
belangstelling was groot: optredens van
NAPK-leden kenden meer dan 1,3 miljoen
online bezoeken (Schrijen 2021). De VNPFleden hadden naar eigen schatting 3,1
miljoen online bezoeken (Dee et al. 2021).
De digitale editie van Eurosonic Noorderslag
in januari 2021 bereikte bezoekers uit 124
verschillende landen (Entertainment
Business 2021). Het Rotterdam
Philharmonisch Orkest bereikte meer dan 3
miljoen views met hun thuisoptredens From
us, for you: Beethoven Symphony No. 9. Podia
ontwikkelen zich steeds verder op het vlak
van digitale programmering. Zo is De
Effenaar inmiddels een smart venue, een
laboratorium voor onder ander virtual en
augmented reality, en organiseren podia
livestreams van steeds hogere kwaliteit.
Digitale platforms, zoals YouTube, zijn van
groot belang voor makers om hun werk te
presenteren. Ook de game industrie biedt
musici veel mogelijkheden. Games
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functioneren als podia en werken samen met
musici aan digitale concerten. 104
Digitale concerten maken wereldwijd
bereik van publiek mogelijk. Tegelijkertijd is
de competitie voor online aandacht ook
wereldwijd. Verder zien we digitale
programmering in een stroomversnelling
geraken. De digitalisering van optredens zal
langdurige verandering en mogelijk ook
nieuwe inkomstenbronnen bieden.

De impact van de coronacrisis op
educatie en talentontwikkeling
De coronacrisis stond veel educatieve
activiteiten zoals bezoeken van musici aan
scholen, workshops en muzieklessen in de
weg. Zo vond bijvoorbeeld bij de leden van
het NAPK in 2020 slechts 56 procent van de
educatieve activiteiten doorgang ten opzichte
van 2019 (Schrijen 2021).
Een gevolg van de moeilijke financiële
situatie van podia was dat zij ‘veiliger’ gingen
programmeren (Broek 2020). Dit houdt in

dat vooral bekende acts geboekt werden en er
minder ruimte was voor nieuw talent. Naast
deze observaties wijzen de gesprekspartners
voor deze domeinanalyse op hun zorg voor
kleine podia. Dat kunnen koffietenten zijn
die ook bands programmeren, maar ook
sportcentra, kraakpanden of buurthuizen.
Deze speelplekken bieden ruimte voor nieuw
talent om voor publiek te oefenen en
naamsbekendheid op te bouwen (Veldman et
al. 2020). Hiermee leveren zij een belangrijke
bijdrage aan talentontwikkeling en zijn ze een
inkomstenbron voor musici. Omdat deze
podia vaak informeel georganiseerd zijn,
komen zij niet altijd in aanmerking voor
subsidie en daarmee ook niet voor
coronasteun. Juist omdat er weinig
systematische gegevens over deze plekken
verzameld worden is aanvullend onderzoek
nodig om hier meer zicht op te krijgen.

Aparte werelden?
Het domein Muziek wordt vaak
onderverdeeld in het gesubsidieerde veld en
de vrije markt. De lijnen tussen deze indeling
worden vaak op basis van genre getrokken,
ook al is dit enigszins problematisch gezien
de steeds vloeiendere grenzen tussen genres.
Lange tijd was de aandacht van de overheid
sterk gericht op klassieke muziek (Raad voor
Cultuur 2017, 9). In de afgelopen decennia
is geprobeerd om dit beleid, gemaakt voor de
gecanoniseerde cultuursector, 105 steeds meer
open te stellen voor nieuwere genres door
aanvullende subsidie-instrumenten. Het
huidige stelsel sluit volgens de Raad voor
Cultuur (2017) en de gesprekspartners
echter niet altijd goed aan bij nieuwere
genres binnen popmuziek of nieuwe
activiteiten van symfonische orkesten of
klassieke ensembles (ibid.). 106
De gesubsidieerde sector en de
zogenoemde vrije markt laten zich bovendien
niet altijd scheiden. Zo treden

104 Zo bereikte een optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott in online survivalspel Fortnite wereldwijd 27,7 miljoen spelers (Valentine 2020) en waren er 33 miljoen bezoeken voor rapper Lil Nas
X in virtueel platform Roblox (Kastrenakes 2020). Deze samenwerkingen bereiken niet alleen een enorm publiek maar genereren ook veel inkomsten voor deze popsterren. Zij worden niet alleen voor
hun optredens betaald, maar werken vaak ook samen met game bedrijven aan in-game objecten, zoals accessoires, outfits of zelfs huisdiervarkens als merchandise (in het geval van zangeres Ariana
Grande). Deze voorbeelden kunnen veel inspiratie bieden, tegelijkertijd gaat het in deze succesverhalen wel om beroemde popsterren en laten zich hun nieuwe verdienmodellen niet één op één op
voor Nederlandse artiesten toepassen. Het verdienmodel is voor nu alleen voor de heel bekende artiesten lucratief.
105 Vaak gedefinieerd als de geïnstitutionaliseerde kunstwereld (Bisschop Boele 2017,11) of omschreven als ’traditionele, in de cultuurhistorie gewortelde cultuur: klassieke muziek, opera en operette,
toneel, moderne dans en klassiek ballet en literaire bijeenkomst of voorleesavond’ (Ministerie van OCW 2017, 5).
106 Popmuziek is een divers cultureel veld met daarin veel genres van reggae tot Nederpop, Singer-songwriters, R&B en hiphop (Veldman 2020, 21).
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ongesubsidieerde dj’s op gesubsidieerde
podia op, en doen gesubsidieerde artiesten
ook mee op de vrije markt. Bovendien zijn
veel instellingen deels gesubsidieerd en
hebben ze ook inkomsten uit kaartverkoop en
horeca. De gesubsidieerde sector en de vrije
markt maken deel uit van het gezamenlijke
ecosysteem. Desalniettemin wordt er in het
veld grote ongelijkheid tussen de
deelsectoren ervaren (Schans 2020). Zo zijn
de arbeidsomstandigheden en voorwaarden
van freelance popmusici duidelijk minder
goed dan van hun freelance collega’s in de
klassieke muziek (Vinken 2020). Ook zijn
populaire bands of artiesten amper
vertegenwoordigd in de culturele
Basisinfrastructuur (BIS). Er zit maar één
popformatie in de huidige BIS, De Staat. Bij
het Fonds Podiumkunsten is de afgelopen
jaren, ondanks bezuinigingen op het gehele
budget, wel meer ruimte voor popfestivals en
ook artiesten in de popmuziek dankzij de
Upstream: Music regeling (Vrieze 2020;
Fonds Podiumkunsten 2021).
Een punt van kritiek op het huidige
subsidiestelsel is volgens de gesprekspartners
dat het aanvragen van subsidie
slechttoegankelijk is voor mensen die geen
expertise hebben op dit gebied. Bovendien
komen makers die geen sterke banden met de
geïnstitutionaliseerde cultuurwereld hebben

en niet georganiseerd zijn voor veel subsidies
niet in aanmerking. Dit geldt vaak voor jonge
makers binnen de hiphop of R&B, hoewel er
in de afgelopen jaren een inhaalslag gaande
is. Zo steunt het Fonds Podiumkunsten sinds
2018 urban projecten op landelijk niveau en
is er ook regionaal beweging. Een voorbeeld
is het platform Meet The Urban Pro’s.
Hierbij brachten Joan Biekman van
CultuurSchakel en Conchitta Bottse vanuit
podia Paard, Haagse jongeren en
professionals in de industrie samen voor
informatie-uitwisseling over bijvoorbeeld
carrièremogelijkheden, muziekrecht,
opleidingen en netwerken (Hoetjes 2021).

Diversiteit en inclusie
Muziekgenrevoorkeuren, scenes bestaand uit
makers, organisatoren en publiek, zijn veelal
langs de lijnen van socio-demografische
kenmerken verdeeld (zie Krismayer 2019;
Peddie 2020 en in het verleden in de
Nederlandse context, Eijck 2001). Zo laat
recent onderzoek van Schaap en Berkers
exclusiemechanismen van mensen van kleur
van rockmuziek zien (Schaap et al. 2020a;
2020b). Zij tonen dat de impliciete
classificatie van ‘goede’ rockmuziek als wit en
mannelijk fundamenteel is voor het in stand

houden van de witte en mannelijke norm die
geldt in rockmuziek.
Momenteel loopt een onderzoek naar
diversiteit in de independent muziek sector,
vanuit de Europese koepelorganisatie
IMPALA en vanuit STOMP, de
Nederlandse vereniging van onafhankelijke
muziekproducenten. De VNPF publiceert
regelmatig over de ratio van vrouwelijke en
mannelijke medewerkers van poppodia naar
functie (Dee et al. 2020, zie figuur 36).
Hieruit blijkt dat mannen domineren in de
directie en de technische functies, terwijl
vrouwen oververtegenwoordigd zijn in
educatieve functies. Een onderzoek naar
leden van Buma/Stemra liet zien dat vrouwzijn een negatief effect op inkomen heeft
(Berkers et al. 2019). Het onderzoek laat ook
zien dat vrouwen hun werktijd met andere
activiteiten vullen dan mannen. Zo zijn ze
bijvoorbeeld gemiddeld minder bezig met
productie en mastering, maar meer met les
geven (ibid.).
In Nederland worden er op dit
moment, los van gender, nog weinig cijfers
over diversiteit en inclusie in het domein
Muziek verzameld. Gezien de beperkte
beschikbaarheid van Nederlandse data en het
internationale karakter van de
muziekindustrie, is internationaal onderzoek
naar ontwikkelingen in andere landen
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mogelijk ook voor de Nederlandse context
relevant. Zo rapporteert in de Verenigde
Staten de Annenberg Inclusion Initiative
jaarlijks over gender en ras/etniciteit van
artiesten, muziekindustrie en muzikaal
repertoire. In het Verenigd Koninkrijk
publiceert UK Music sinds 2016 tweejaarlijks
over diversiteit in de muziekindustrie. Het
meest recente UK Music rapport toont een
verhoging van etnische diversiteit tussen
2016 en 2020 in de muziekindustrie van de
VK. Het rapport laat ook zien dat mensen
van kleur en vrouwen oververtegenwoordigd
zijn als stagiair(e)s en entry-level
medewerkers terwijl zij
ondervertegenwoordigd zijn op senior levels
(UK Music 2021, 13). Eenzelfde ongelijke
verdeling is zichtbaar bij de verdeling van
inkomen. 107
In 2020, toen de Black Lives Matter
beweging in de Verenigde Staten maar ook in
Europa aan aandacht won, kwam ook uit de
Nederlandse muziekindustrie steun en de
belofte op dit gebied actie te ondernemen.
Toegepast op hun werkveld, vertellen de
gesprekspartners voor deze rapportage dat in
de afgelopen jaren het bewustzijn voor
diversiteit en inclusie is gegroeid. Zo is er een
groter bewustzijn van gedrag dat anderen

Figuur 36 – Genderverdeling binnen functies bij Nederlandse poppodia in 2019 (%)
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107 Soortgelijke bevindingen komen van Smith et al. (2021) voor de Verenigde Staten.
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uitsluit en is er meer aandacht voor divers
programmeren. Voor de inclusie van mensen
met een beperking in de podiumkunsten is in
2020 de agenda inclusieve podiumkunsten
opgesteld, op initiatief van Holland Dance in
samenwerking met het LKCA, The British
Council, Theaters Tilburg en het Fonds
Podiumkunsten. Inmiddels is de agenda door
meer dan 140 mensen, die verschillende
organisaties representeren, ondertekend. De
culturele infrastructuur in Nederland is nog
weinig toegankelijk voor mensen met een
beperking, zo laat een recente rapportage van
het Sociaal en Cultureel Planbureau zien
(Vermeij et al. 2021, 125). Zo zijn festivals
soms moeilijk toegankelijk voor bezoekers die
moeite hebben met drukte, of in een rolstoel
zitten. Naast fysieke barrières, voelen mensen
met een beperking zich soms ook niet als een
volwaardige bezoeker behandeld (Leden
2021).

Duurzaamheid en de muzieksector
Een ecologische, duurzame samenleving
hoort tot de grootste uitdagingen van onze
tijd en ook de muzieksector is hiermee bezig.
Inhoudelijk wordt de relatie tussen mens en
aarde steeds vaker thema in de muziek zoals

Christenhusz (2021) in zijn artikel over
hedendaagse klassieke muziek toont. Ook
met zijn ecologische voetafdruk gaat de
muzieksector aan de slag. Muziekoptredens
zijn vaak met reizen verbonden. Er zijn veel
voorbeelden van musici die proberen de
ecologische impact van hun tours omlaag te
brengen. Zo reist Massive Attack uitsluitend
met de trein en Radiohead vliegt alleen als er
geen alternatief is. De popgroep huurt
techniek bij lokale bedrijven en geeft
bezoekers die met openbaar vervoer willen
komen voorrang bij het verkrijgen van tickets
(Rijsingen 2020). Billie Eilish probeert haar
fans te informeren over klimaatbewust gedrag
en geeft gratis concertkaartjes aan diegenen
die zich inzetten voor het klimaat (Rijsingen
2020). Ook in Nederland zijn er musici en
culturele instellingen die niet meer
internationaal per vliegtuig reizen voor korte
verblijven (Raad voor Cultuur 2021, 7). Een
ander initiatief om muziekoptredens te
verduurzamen kwam dit jaar vanuit de
UIMA, een koepelorganisatie van
muziekagentschappen die een lijst
publiceerde die musici kunnen gebruiken om
duurzame riders 108 voor hun optredens op te
stellen (Straver 2021).

Ook op het gebied van
evenementenorganisatie is er beweging. Een
aantal Nederlandse festivals wil
kringloopfestival worden en werkt aan
minder voedsel- en waterverspilling. Ook
willen zij schone energie en minder
grondstoffen gebruiken en worden daarbij
door Green Deal Circular Festivals
ondersteund. Verder heeft IMPALA een
duurzaamheidsprogramma uitgebracht met
het doel om voor haar leden, independent
platenmaatschappijen, in 2030 een positieve
impact op het klimaat te maken door onder
andere een CO2 monitoring instrument en
trainingen voor hun leden aan te bieden en
bij leveranciers verandering te promoten
(IMPALA 2021b).
We zien dus veel activiteiten in
verschillende onderdelen van de
muzieksector om duurzamer te worden en
ook inhoudelijk met klimaatverandering bezig
te zijn. Alsnog blijft de vraag hoeveel impact
al deze initiatieven samen hebben. Terwijl de
CO2 impact van de muzieksector relatief
klein is, hebben muziek en haar producenten
toch een kans om een relevante rol in het
bewustwordingsproces te spelen.

108 Een opsomming van alle technische benodigdheden en persoonlijke wensen rondom een optreden.
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3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN MUZIEK?

4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
MUZIEK?

Gezien de versnipperde kwantitatieve
gegevens die over het domein verzameld
worden blijft er een grote behoefde aan
sectoroverstijgende data. Zo blijft het
bijvoorbeeld de vraag hoe de verschillende
inkomstenbronnen van musici zich tot elkaar
verhouden en hoe dit verschilt per genrecircuit.
In de gesprekken met de sector kwam
het belang van kleine podia voor
talentontwikkeling vaak ter sprake. Er heerst
zorg over een afname van deze plekken. Het
ontbreekt aan kwantitatieve informatie en de
informatie die wel beschikbaar is, vertelt
weinig over de ontwikkelingen die zich daar
afspelen. Het in kaart brengen van kleine
podia en plekken die incidenteel speelplek
bieden – zoals cafés, feestlocaties
kraakpanden, en buurthuizen – zou
waardevolle kennis over het publiek en
kleinere spelers in de muziekwereld leveren.
De vraag naar de
langetermijngevolgen van de coronacrisis op
de muzieksector staat nog open. Het blijft
van belang om de gevolgen goed te
monitoren zodat de sector en beleid
strategieën kunnen ontwikkelen voor de
toekomst.

• Bekijk meer data over het domein Muziek
in het dashboard van de Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over diversiteit en inclusie
en muziek in de Kennisbank van de
Boekmanstichting is hier te vinden. Voor
meer literatuur over muziek en de
economie en arbeidsmarkt, klik hier.
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SUBDOMEIN: THEATER
1. INLEIDING
Theater is een veelzijdig domein binnen de
podiumkunsten. Voor dit domein wordt ook
wel gesproken van de ‘scenische
podiumkunsten’, aangezien bijvoorbeeld
dans, opera, muziektheater of cabaret en
kleinkunst zich vaak niet vereenzelvigen met
enkel de term ‘theater’. Uit gesprekken met
het veld en onderzoek voor deze analyse
blijkt dan ook dat er over het afbakenen van
dit domein moeilijk consensus te vinden is.
Dit komt niet alleen door de hoeveelheid
aanwezige disciplines, maar hangt ook samen
met hoe verschillend de werkpraktijken per
discipline zijn ingericht. Daarnaast
bemoeilijken interdisciplinair samenwerken
en ontschotting tussen disciplines het maken
van een duidelijke afbakening. Voor de
analyse van het domein Theater gaat de
Cultuurmonitor uit van een veld dat al deze
scenische podiumkunsten omvat.
In de Cultuurmonitor hanteren we in
de database het domein ‘Podiumkunsten’
voor het verzamelen van verschillende
indicatoren. Hier is voor gekozen omdat veel
beschikbare data over podiumkunsten (nog)
niet uitgesplitst kunnen worden naar
disciplines zoals muziek of theater. In de
domeinanalyses wordt wel een uitsplitsing
gemaakt naar ‘Muziek’ en ‘Theater’, zodat er

geheel hard getroffen door de coronacrisis.
De hieronder gepresenteerde cijfers uit het
rapport Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund
(Goudriaan et al. 2021) laten zien wat de
impact van de coronacrisis is op de financiën
van de verschillende scenische
podiumkunstsectoren in 2020, ten opzichte
van dezelfde periode in 2019. De vrije
producenten (leden van de Vereniging Vrije
Theater Producenten, VVTP) zijn voor hun

meer diepgang gegeven kan worden aan de
afzonderlijke ontwikkelingen in deze
domeinen.
2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Corona
De theatersector is in grote mate afhankelijk
van publieksinkomsten en is daarom in zijn

Figuur 37 – Ontwikkelingen van baten en lasten theatersector in de laatste drie
kwartalen van 2020 t.o.v. 2019 (%)
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omzet bijna volledig afhankelijk van
publieksinkomsten en zien daarom de
grootste krimp in eigen inkomsten en
omzet. 109 Dat in de overige deelsectoren de
totale omzet na coronasteun minder sterk
krimpt dan de eigen inkomsten, komt zowel
door de stabiliserende werking van
meerjarige subsidies als door de ontvangen
coronasteun (Goudriaan et al. 2021, 6).
Binnen de personele lasten wordt met
gemiddeld 55 procent bezuinigd op zzp’ers,
ten opzichte van een bezuiniging van 3
procent op het personeel in loondienst. 110
Vrije producenten brengen lasten van zzp’ers
zelfs met 97 procent terug, terwijl zij in 2019
nog voor 60 procent draaiden op hun inzet
(ibid.).
Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund legt
daarmee de kwetsbare positie van zzp’ers in
de podiumkunstensector bloot. Waar met de
steunmaatregelen ook een ‘trickle down’effect werd beoogd (instellingen ontvangen
steun, en geven die weer door aan hun
zelfstandige medewerkers), blijkt uit dit
onderzoek juist dat op zzp’ers veel bezuinigd
is. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat de

Figuur 38 – Resultaat theatersector uit de gewone bedrijfsvoering in de laatste drie
kwartalen van 2020, vóór en na coronasteun (%)
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Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
(NAPK) onder haar eigen leden uitvoerde
dat 84 procent de richtlijnen voor trickle
down in 2020 wel degelijk heeft gevolgd. 111
Dit betreft echter uitsluitend meerjarig
gesubsidieerde instellingen (Luttels 2021).

De Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo) zou de
daling of het gebrek aan inkomsten van
zelfstandigen moeten ondervangen
(Goudriaan et al. 2021). Vanwege de
partnertoets kwamen veel zelfstandig

109 Het betreft hier uitsluitend dertien van de dertig VVTP-leden met bruikbare respons in dit onderzoek.
110 De genoemde gemiddelde percentages gaan ook over de hier niet genoemde deelsectoren muziek, poppodia en presentatie-instellingen en medialabs, die in het onderzoek Ongelijk getroffen, ongelijk
gesteund tevens zijn onderzocht.
111 Voor deze analyse werd gebruikgemaakt van de jaarrekeningen en bestuursverslagen van 77 NAPK-leden, waarvan 26 BIS-instellingen en 51 door het Fonds Podiumkunsten meerjarig gesubsidieerde
instellingen.
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ondernemers echter alsnog niet in
aanmerking voor deze regeling. 112 Sinds 1
oktober 2021 kan er überhaupt geen Tozo
meer aangevraagd worden, in plaats daarvan
kunnen zelfstandigen een bijstandsuitkering
voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Zie
bijvoorbeeld de websites van Gemeente
Rotterdam of Gemeente Amsterdam.
De coronacrisis heeft daarnaast
verschillende knelpunten in het systeem van
de podiumkunsten en culturele financiering
aan het licht gebracht. Cultuurjournalist
Robbert van Heuven en dramaturg Remco
van Rijn leggen uit dat die ‘systeemcrisis’
bestaat uit een groot aantal factoren die sterk
met elkaar verbonden zijn, maar nauwelijks
in samenhang worden gezien of besproken
(Heuven et al. 2020). ‘De ongelijke
opdracht, verhouding en waardering tussen
de grote en de kleine zaal, tussen de BIS en
de FPK, tussen gesubsidieerd en
commercieel; het groeiende leger van zzp’ers
en medewerkers met nul-urencontract (…)
waarop de sector drijft, maar dat nauwelijks
bescherming heeft; sectorkoepels die geen
grip krijgen op hun eigen achterban; en een
ministerie zonder politieke slagkracht’ (ibid.).
De coronacrisis maakt de complexiteit van de

Figuur 39 – Aantal voorstellingen in première of geannuleerd door corona, 2019-2020
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112 Bij de partnertoets wordt gekeken naar het inkomen van de partner voor bepaling van de hoogte van de uitkering. Wanneer het huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kan geen
aanspraak gemaakt worden op de Tozo.
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sector volgens hen inzichtelijker dan ooit –
een beeld dat bevestigd wordt in
verschillende gesprekken met de sector in het
kader van de Cultuurmonitor.
Sinds het begin van de eerste
lockdown door de coronacrisis zijn veel
theatervoorstellingen geannuleerd. Figuur 39
geeft inzicht in de hoeveelheid geannuleerde
premières in het theaterseizoen van 20192020 ten opzichte van het aantal gespeelde
premières (Berg 2019). In 2020-2021 zijn er
zo’n zevenhonderd aangekondigde premières
geweest, waarvan ongeveer 170 niet zijn
doorgegaan (Weerd 2021). Het
daadwerkelijke aantal geannuleerde
producties ligt waarschijnlijk veel hoger. 113
Veel voorstellingen zijn ‘in de ijskast’ gezet
om weer uit te voeren wanneer de theaters
zouden openen.
De verwachting was dat in het
theaterseizoen van 2021-2022 een belangrijk
deel van de programmering zou bestaan uit
voorstellingen die zijn doorgeschoven vanuit
seizoen 2020-2021 (Lubberding 2019). Maar
ook gedurende dit seizoen kampen theaters

met de beperkende maatregelen ten gevolge
van corona. Aan het einde van het jaar
moesten theaters en andere culturele
instellingen aanvankelijk ‘s avonds (per 28
november) en later volledig (per 19
december) de deuren sluiten. Dit is een
harde klap voor de theatersector. December
is normaal gesproken een drukke maand met
veel producties, die door deze maatregelen
niet door konden gaan (VSCD 2021). 114
Recent waarschuwde de Raad voor
Cultuur voor de gevolgen van de
voortdurende onzekerheid in de culturele
sector: ‘De raad maakt zich ongerust over de
mentale ‘metaalmoeheid’ die is opgetreden
bij veel werkenden in de sector, ook bij
degenen die als werk- of opdrachtnemer bij
een van de BIS-instellingen werkzaam zijn.
De lange periode van verschuiven, annuleren,
opnieuw beginnen en omdenken, net als de
aanhoudende onzekerheid, eist zijn tol’
(Raad voor Cultuur 2021, 14).

Digitale transformatie
Als gevolg van de coronacrisis zijn theaters
gaan experimenteren met nieuwe
mogelijkheden voor online en digitale
presentaties, om zo alsnog publiek te kunnen
bereiken. Die digitale transformatie is niet
nieuw, 115 maar de coronacrisis heeft hier een
sterke impuls aan gegeven. Theaters en
gezelschappen beraden zich, na anderhalf
jaar experimenteren met online en digitale
mogelijkheden tijdens de crisis, momenteel
op de mix van live spelen en digitale
presentaties. In de productiedatabase van de
podiumkunstencollectie van het Allard
Pierson Museum worden 146
onlinevoorstellingen in seizoen 2020-2021
gedocumenteerd, waarvan ruim twee derde
als livestream werd uitgevoerd (Weerd 2021).
Er is gebleken dat online een groter publiek
bereikt kan worden. 116 De vraag is echter of
het online verdienmodel rendabel is, zo blijkt
uit gesprekken met de sector. Op die vraag
wordt veelal nog sceptisch gereageerd: op de
lange termijn zullen bezoekers toch een live

113 Veel voorstellingen zijn immers al afgelast voordat premières publiekelijk zijn aangekondigd (Weerd 2021), of prille ideeën zijn alvast op de plank gelegd voor later.
114 De VSCD verwacht begin 2022 aan de hand van cijfers uit het Theater Analyse Systeem te kunnen rapporteren over de bezoekcijfers in de afgelopen seizoenen. Dan kan een meer precies beeld
worden gegeven van de terugloop in bezoekersaantallen, althans voor de theaters die lid zijn van de VSCD.
115 Zo zet DEN Kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie zich al sinds 1996 in om de sector te ondersteunen bij digitalisering, en laat de publicatie Digital Theatre: A Casebook (Wiley et al.
2018) zien dat ook vóór corona al werd onderzocht in hoeverre een digitale strategie theaters kan versterken in hun positie in de maatschappij.
116 Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Op zoek naar een nieuwe tussenvorm’ van Sander Janssens (2021a).
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ervaring verkiezen boven een online ervaring.
Desondanks is online programmeren bij veel
culturele instellingen inmiddels een blijvend
onderdeel van de organisatiestrategie (Knol
2021). Zo zou online programmering ook als
drijvende kracht achter verbreding van het
publieksbereik kunnen worden gezien, meldt
Wouter van Ransbeek (creatief directeur
Internationaal Theater Amsterdam) in een
interview: het is laagdrempelig en motiverend
voor fysiek bezoek (Ibid.). Volgens de Raad
voor Cultuur is een doordachte strategie
nodig ‘om digitale en live activiteiten op een
vruchtbare manier binnen organisaties te
combineren’ (Raad voor Cultuur 2021, 6).

Interdisciplinaire samenwerking en
fondsen
Op inhoudelijk en organisatorisch gebied
wordt steeds meer samengewerkt binnen de
sector. Er worden veel coproducties
gerealiseerd, subdisciplines lopen in elkaar
over, of er ontstaan nieuwe subdisciplines. 117
Voorheen werden coproducties en
interdisciplinair samenwerken bemoeilijkt

door verkokering binnen het subsidiesysteem
van de rijkscultuurfondsen en overheden
(Brom et al. 2019). Daardoor zou er juist een
hang naar private fondsen zijn ontstaan
(Haeren 2019 en Brom et al. 2019).
Inmiddels laat het Fonds Podiumkunsten
zien dat het bezig is met ontschotting (Fonds
Podiumkunsten 2020). Daarnaast signaleert
het veld dat bij de private fondsen juist een
nadruk op het maatschappelijk belang van
een kunstproject ligt, wat een subsidie voor
sommige interdisciplinaire aanvragers ook
weer kan bemoeilijken. 118 Kortom: de
ontwikkeling van toenemende coproductie en
interdisciplinaire samenwerking (of
ontschotting) in de sector staat op de radar
van fondsen, maar wordt nog steeds niet
volledig ondersteund door het
financieringssysteem.

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie vormen een rode draad
door de beleidsperiode 2021-2024, waar het
onderschrijven van de Code Diversiteit en
Inclusie (CDI) een vereiste is voor
subsidieverstrekking (Engelshoven 2019). De
theatersector moet een afspiegeling van de
hele samenleving worden, inclusief
minderheden die nu nog
ondervertegenwoordigd zijn. Verschillende
ondersteunende initiatieven werden reeds in
2019 in het leven geroepen, zoals de
stimuleringsprijs voor diversiteit en inclusie
The Next, en het stimuleringsprogramma
Theater Inclusief (Beeckmans 2019; Theater
Inclusief 2019). In 2020 kwam daar de
stichting The Need For Legacy bij, een
platform en community voor een meer
diverse en inclusieve theaterwereld
(Beeckmans 2020). 119
In 2020 heeft de Black Lives Matterbeweging verdere aanleiding gevormd voor
de theatersector om het gebrek aan diversiteit
en inclusie te agenderen: in juni
onderschreven meer dan 600

117 Zoals immersief theater, oftewel locatietheater met game-elementen (Janssens 2021b).
118 Zo stelt het VSB Fonds op zijn website: ‘Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. En vinden wij het belangrijk dat het project zorgt
voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen’ (VSB Fonds 2021).
119 Op 5 november 2021 won The Need for Legacy de &Awards projectprijs van €20.000 voor het creëren van zichtbaarheid voor de diverse theatergeschiedenis. De jury noemt dit gemeenschapsproject
‘noodzakelijk en onmisbaar’ (Code DI 2021).
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kunstprofessionals de open brief ‘Wij zien
jullie, witte kunst- en cultuursector’. Waar
met de CDI naar de vier P’s van programma,
personeel, publiek en promotie wordt
gekeken, zet deze brief eerder institutioneel
racisme centraal en roept hij op om juist op
machtsposities plaats te maken voor mensen
met een (cultureel) diverse achtergrond.
In zijn advies aan minister Van
Engelshoven over toekenning van subsidies
in de periode 2021-2024 schrijft de Raad
voor Cultuur naar aanleiding van de door
instellingen ingediende aanvragen: ‘wat
betreft de Code Diversiteit en Inclusie is er
nog een wereld te winnen. (…) De reflectie
en omgang met de code is zelden compleet
en diepgaand’ (Raad voor Cultuur 2020).
Vooral andere kunstsectoren dan theater
worden daarbij bekritiseerd, terwijl een
aantal succesvolle praktijkvoorbeelden uit de
theatersector worden genoemd, waaronder
Club Guy & Roni, Het Nationale Theater,
HNTjong, HipHopHuis, Likeminds,
Toneelgroep Oostpool en Tweetakt (ibid.).
Desalniettemin valt er in de theatersector nog
steeds een grote slag te slaan voor diversiteit

en inclusie. Daarnaast leven er verschillende
(kritische) vragen in het veld: hoe kan
diversiteit en inclusie het beste gemeten
worden? 120 Kan er meer in maatwerk gedacht
worden, aangezien diversiteit en inclusie in
stedelijke gebieden anders leven dan in
provinciale gebieden met kleinere
gemeenten? Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat diversiteit en inclusie duurzaam worden
en niet verslappen naar tokenisme? 121 En hoe
kunnen we voorbij de Code Diversiteit en
Inclusie op instellingsniveau ook kijken naar
de toegankelijkheid van de theatersector in
zijn geheel: hoeveel plek is er echt voor
makers?

Fair practice
In 2017 werd de Fair Practice Code
gelanceerd – een gedragscode voor
ondernemen en werken in kunst, cultuur en
de creatieve industrie op basis van vijf
kernwaarden: solidariteit, diversiteit,
vertrouwen, duurzaamheid en transparantie
(Fair Practice Code 2021a). De Code
ontstond nadat de Sociaal Economische

Raad en de Raad voor Cultuur uitholling en
een zorgelijke arbeidsmarkt signaleerden
(Fair Practice Code 2021b). Sinds de
coronacrisis is fair practice, en het principe
van Fair Pay, verder onder druk komen te
staan.
Zoals eerder benoemd zijn met name
zzp’ers de dupe van de coronacrisis. De 300
miljoen euro noodsteun die aanvankelijk
door minister Van Engelshoven voor cultuur
werd uitgetrokken, ging vooral naar meerjarig
gesubsidieerde instellingen, maar het
gewenste ‘trickle down’-effect werd
onvoldoende bereikt (Goudriaan et al. 2021).
Ook al vóór de coronacrisis werd er door de
sector weinig zorg gevoeld voor zelfstandige
theatermakers. Zo zet Creatieve Coalitie zich
sinds 2019 in voor het fatsoenlijk delen in
opbrengsten voor makers, zie hier hun
oproep aan de Kamer. 122 Ook Platform
Aanvang! maakt zich sinds dat jaar sterk voor
meer doorlopende en sector-brede
gesprekken, met een scope van (zelfstandig)
lichtontwerper tot directeur van een BISgezelschap. Naast het ontbrekende draagvlak
voor zzp’ers in het theaterveld wordt ook een

120
Zie bijvoorbeeld de discussie rondom het hanteren van de term ‘niet-westers’ in de Barometer culturele diversiteit van het CBS (CBS 2021).
121 Bij tokenisme wordt slechts een oppervlakkige, symbolische of plichtmatige inspanning geleverd om inclusief te zijn voor mensen uit minderheidsgroepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door personeel te
werven uit ondervertegenwoordigde groepen om kritiek te voorkomen en de schijn op te wekken dat mensen gelijk behandeld worden binnen de organisatie (Sherrer 2018).
122 Op 30 november 2021 stuurden zij een brief aan de Kamer met hierin verschillende oproepen en voorstellen om de werkenden in de creatieve en culturele sector te ondersteunen. Specifieke steun aan
instellingen in de culturele sector druppelt niet genoeg door in de keten en bereikt hierdoor zzp’ers en flexwerkers niet.
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gebrek aan transparantie over
subsidietoekenningen gesignaleerd (Groen
2020). Zo is het voor sommige makers niet
duidelijk genoeg op welke grond hun subsidie
wordt afgewezen (ibid.), terwijl transparantie
en vertrouwen twee van de vijf kernwaarden
van de Fair Practice Code zijn (Fair Practice
Code 2021c).

Machtsmisbruik en een veilige werkvloer
In de culturele sector zijn de afgelopen jaren
verschillende berichten over
grensoverschrijdend gedrag naar buiten
gekomen. 123 In de theatersector bijvoorbeeld
omtrent het aftreden van artistiek directeur
Marcus Azzini bij Toneelgroep Oostpool
(Janssen 2021, Leden 2021). Op 1 juni 2021
deed minister Van Engelshoven naar
aanleiding van deze ontwikkelingen een
adviesaanvraag over grensoverschrijdend
gedrag in de culturele en creatieve sector bij
de Raad voor Cultuur. ‘In de praktijk blijkt
dat het risico op grensoverschrijdend gedrag
groter is als er sprake is van ongelijke
machtsverhoudingen of
afhankelijkheidsrelaties. In de culturele en
creatieve sector kan hier sprake van zijn’, zo

stelt de minister in haar brief. ‘Denk aan
audities in de podiumkunsten,
opdrachtverlening in de creatieve sector en
de machtsverhouding tussen leraar en
leerling op de kunstvakopleidingen’
(Engelshoven 2021). In haar adviesaanvraag
vraagt Van Engelshoven verder om
bijzondere aandacht aan zzp’ers te schenken,
vanwege hun grote aandeel in de sector. Het
advies verschijnt naar verwachting in maart
2022.
Op de theaterscholen is het
aanpakken van grensoverschrijdend gedrag
en zorgen voor een veilige leeromgeving ook
urgent geworden na een reeks meldingen
naar aanleiding van #MeToo sinds 2015, zo
blijkt uit een interview met
theaterschooldirecteuren Caspar
Nieuwenhuis (HKU Theater) en Rob
Ligthert (Toneelacademie Maastricht)
(Heerikhuizen 2021). Deze problematiek
pakken ze onder andere aan door middel van
medezeggenschapsraden en
evaluatiemomenten waaraan studenten
deelnemen (ook wel ‘kwaliteitszorg’
genoemd) en een gedragscode die alle
docenten moeten naleven (ibid.). Verder
werd in 2019 het meldpunt Mores.online

opgericht op initiatief van de NAPK, waarbij
zich inmiddels ruim dertig
brancheverenigingen, organisaties en andere
culturele professionals hebben aangesloten.
De NAPK publiceerde daarnaast in het
najaar van 2021 het beleidskader ‘Veilig de
vloer op’ ter preventie van ongewenst gedrag
in de podiumkunstensector; dit deed zij
samen met leden uit de branchevereniging en
een klankbordgroep van culturele partners,
waaronder het kunstvakonderwijs, Platform
ACCT, de Kunstenbond en Platform
Aanvang! (NAPK 2021a). Het beleidskader
biedt handvatten aan instellingen en
podiumkunstproducenten om ongewenste
omgangsvormen te voorkomen en hier zelf
beleid op te maken (NAPK 2021b). Een
klachtencommissie (voor leden van de
vereniging) wordt begin 2022 geïnstalleerd.
3. WAT WILLEN WE VERDER WETEN
OVER HET DOMEIN THEATER?

Impact corona
De cijfers uit Ongelijk getroffen, ongelijk
gesteund verschaffen enig inzicht in de
gevolgen van corona voor de theatersector.

123 In Boekman Extra van oktober 2021 ‘Grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector’ wordt er een analyse gemaakt van de misstanden in de culturele en creatieve sector, met name in de
kunstvakopleidingen en de podiumkunsten. Waar ging het mis en hoe kon dit gebeuren? En welke maatregelen zijn er genomen om het sociale klimaat te verbeteren?
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Er leven echter nog altijd veel vragen, zo
blijkt uit onderzoek en gesprekken met het
veld. Er is bijvoorbeeld zorg over de
langetermijneffecten van de coronacrisis. Wat
gaat de politiek doen? Hoe gaan zzp’ers zich
staande houden nu trickle down
onvoldoende wordt gerealiseerd en de Tozo
is weggevallen, en hoe verschilt dat per regio?
Hoe ziet de uitstroom van de sector eruit;
zijn er werkelijk veel mensen van beroep
gewisseld, of komen zij terug op het moment
dat de theatersector weer aantrekt? Er
bestond voor de coronacrisis al een druk op
de bezoekersaantallen, maar hoe staat het
hiermee sinds corona? Komt het publiek wel
terug? En welke gevolgen heeft die druk op
bezoekersaantallen voor de programmering?
Wordt er bijvoorbeeld veiliger
geprogrammeerd? Wat zal er beklijven van
alle online initiatieven, en in hoeverre wordt
de theatersector meer hybride online-offline?

Publieksonderzoek en data over impact
Er leven nog veel vragen over publiek in de
theatersector, zeker met het oog op het
bereiken van een divers en inclusief publiek
uit de eigen regio in het kader van de CDI.
Daarom is het noodzakelijk om meer
publieksonderzoek en -cijfers van

verschillende podia, makers en gezelschappen
bij elkaar te brengen. Data moeten
bovendien op elkaar aansluiten en
vergelijkbaar zijn. De sector heeft daartoe het
Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten
(DIP) opgericht. Samen met Cineville, CJP,
Kunsten ’92, Platform Acct en Rotterdam
Festivals vormt DIP de Taskforce
Samenwerkingsverband Publieksdata. Onder
leiding van DEN Kennisinstituut cultuur &
digitale transformatie wordt er onderzocht
hoe de kennis en kunde over publieksdata in
de cultuursector vergroot kan worden. Begin
2022 komt er een advies over hoe er in de
toekomst in de sector op het gebied van
publieksdata samengewerkt kan worden.
Wat de theatersector daarnaast graag
wil weten, is welke impact de sector heeft op
de samenleving. In het hoofdstuk ‘Cultuur en
participatie’ gaan we verder in op het bereik
van en deelname aan cultuur, waaronder
podiumkunsten. Wie worden er wel en niet
bereikt, is de spreiding van het bereik gelijk
verdeeld? Of zien we dat bepaalde sociale
groepen minder gebruikmaken van het
aanbod? In de komende jaren zullen we
hierover doorlopend informatie blijven
verzamelen.

4. MEER WETEN OVER HET DOMEIN
THEATER?
• Bekijk meer data over het domein Theater
in het dashboard van de Cultuurmonitor.
• Meer literatuur over het domein Theater
is ook te vinden in de kennisbank van de
Boekmanstichting.
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BEROEPSPRAKTIJK
Auteur: Rogier Brom
De culturele beroepspraktijk is op meerdere vlakken
als veelzijdig te omschrijven. De verschillende
domeinen binnen de culturele en creatieve industrie
lopen qua arbeidsmarkt en organisatie sterk uiteen.
Op individueel niveau is er veel verscheidenheid
doordat er veel zzp’ers actief zijn en het combineren
van meerdere banen sinds 2010 steeds gebruikelijker
is. In deze analyse brengen we verschillende bronnen
bijeen om de culturele arbeidsmarkt waarin zij
werkzaam zijn en de ontwikkelingen daarbinnen zo
integraal mogelijk in beeld te brengen.

Unmute Us / Fotografie: Lisa Maatjens
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1. OMVANG
Voor een omschrijving van de culturele
beroepspraktijk is het van belang om een zo
volledig mogelijk beeld te krijgen van de
omvang van de arbeidsmarkt. Er worden
momenteel verschillende methoden gebruikt
om deze in kaart te brengen, die elk
verschillende inzichten leveren. Zo worden in
de Monitor Creatieve Industrie (MCI) het
aantal banen en het aantal bedrijfsvestigingen
vermeld, waarbij ook bedrijven met maar één
werknemer, oftewel de zzp’er, zijn
meegenomen. Uit die gegevens blijkt dat het
aantal bedrijfsvestigingen harder stijgt dan
het aantal banen, waaruit we kunnen
opmaken dat het gemiddelde aantal banen
per vestiging daalt en er dus
schaalverkleining optreedt. In deze
ontwikkeling speelt de snelle stijging van het
aantal zzp’ers in de sector een grote rol
(Rutten et al. 2019). 124
De omvang van de arbeid – het aantal
uren dat er aan werk beschikbaar is – wordt
echter niet gegeven. Dit komt wel terug in de
statistieken die het Centraal Bureau voor de

Figuur 40 – Totaal aantal banen en aantal zelfstandigen in de culturele en creatieve
sector tussen 2010 en 2020 (x 1.000)
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Statistiek (CBS) over culturele
werkgelegenheid publiceert, maar dan alleen
voor het aantal banen voor werknemers.
Waar de MCI het aantal banen in totaliteit
geeft, 125 dus inclusief arbeidsplaatsen die door
zzp’ers worden gevuld, splitst het CBS de

gegevens op in banen voor werknemers en
zelfstandigen. Over de hoeveelheid werk die
de zelfstandigen binnen deze bron verrichten,
zijn echter geen gegevens opgenomen.
Hoeveel werk er naast de werknemers wordt
verricht door zelfstandigen is uit de cijfers

124 Medio januari 2022 zal een nieuwe editie van de Monitor Creatieve Industrie verschijnen waarin ook de gevolgen van corona aan de orde komen.
125 In de MCI wordt een bredere definitie van een baan gebruikt, overeenkomstig die uit de technische toelichting bij de CBS-statistieken over arbeidsmarkt. Deze luidt: ‘Een baan is een expliciete of
impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader
order tegen beloning werk te verrichten.’ Dit is dus het aantal banen inclusief zelfstandigen. In het geval van de statistieken over de culturele arbeidsmarkt rapporteert het CBS over het aantal banen
voor werknemers, waartoe dus geen zelfstandigen worden gerekend.
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van het CBS dan ook niet op te maken (CBS
2021b).
De overeenkomst tussen beide
bronnen is dat ze een stijging tonen in zowel
het aantal banen en – in veel grotere mate –
het aantal zzp’ers in de culturele en creatieve
sector sinds ten minste 2010. De MCI toont
een stijging in het totaal aantal banen, die in
hevigheid wordt overklast door de stijging in
het aantal vestigingen. Dit duidt op de
hiervoor al genoemde schaalverkleining. In
2018 was de gemiddelde bedrijfsgrootte
binnen de creatieve industrie voor het eerst
kleiner dan twee banen en werd 46 procent
van de banen ingevuld door zelfstandigen –
hetgeen in 2008 nog een kwart was (Rutten
et al. 2019). Uit de Monitor Kunstenaars en
andere werkenden met een creatief beroep 2021
wordt duidelijk dat in de periode 2017/2019
gemiddeld 57 procent van de kunstenaars in
Nederland als zelfstandige zonder personeel
werkte. Van alle werkenden was dit in
dezelfde periode 12 procent (CBS 2021a).
In andere cijfers van het CBS is te
zien dat bij sommige onderdelen van de
sector de verschuiving in werkgelegenheid
van banen voor werknemers naar
zelfstandigen groter is dan bij andere. De
hoeveelheid uren die is meeverhuisd naar
deze zelfstandigen is echter moeilijk in te
schatten. Tegelijkertijd is tussen 2010 en

2018 het aantal werkenden in de sector dat
meerdere banen en/of andere
werkzaamheden combineert (multiple job
holding) toegenomen en is het niet
waarschijnlijk is dat deze beweging in de
jaren daarna is afgeremd. Daarbij is vooral
het type multiple job holders toegenomen dat
een baan in loondienst combineert met
activiteiten als zelfstandige, waarbij één van
beide buiten de creatieve industrie valt. Eind
2018 is dit zelfs veruit het meest
voorkomende type (Been et al. 2021a). Deze
constateringen over multiple job holding
maken het niet aannemelijk dat het aantal
beschikbare uren aan arbeid in gelijke mate
meeverhuist van de aanwezige banen naar het
groeiend aantal zelfstandigen. Alles tezamen
bevestigen de cijfers het beeld van een
culturele arbeidsmarkt die in vergaande mate
is geïndividualiseerd en geflexibiliseerd.
2. VEELZIJDIGE BEROEPSPRAKTIJK
Het overkoepelende beeld dat in de culturele
en creatieve sector het aantal banen
(werknemers) daalt en het aantal zzp’ers
stijgt, is echter een te eenvoudige
representatie. Dit geldt ook voor het spreken
over culturele zzp’ers als homogene groep. In
dit deel van de tekst gaan we nader in op

verschillende onderdelen van de culturele en
creatieve industrie.
Zoals eerder aangegeven is de
verschuiving van banen naar zelfstandigen in
sommige delen van de sector sterker dan in
andere en in enkele delen zelfs afwezig. De
MCI toont dat de sterkste groei in banen is te
vinden in de jaren 2015-2018 in de
deelsectoren Kunsten en Cultureel Erfgoed
en Creatieve Zakelijke Dienstverlening.
Volgens cijfers van het CBS ligt in deze beide
deelsectoren het aantal banen voor
werknemers in 2019 dicht in de buurt van
het aantal in 2010, net als het arbeidsvolume
waarvoor deze banen staan. De stijging zit
dan ook bij de zelfstandigen; het aantal
zelfstandigen steeg in deze periode binnen de
kunsten en erfgoed met 72 procent en binnen
de creatieve zakelijke dienstverlening met 47
procent (CBS 2021a). Het zwaartepunt wat
zelfstandigen betreft ligt in de deelsector
Kunsten en Cultureel Erfgoed en dit is alleen
maar verstevigd. De deelsector Media &
Entertainment toont echter een afwijkende
ontwikkeling. Waar het aandeel zelfstandigen
hier steeg (41 procent), was het aantal banen
(werknemers) hier in 2019 met 15 procent
gedaald ten opzichte van 2010. Deze daling
is voornamelijk te zien bij de persmedia en de
boekenindustrie. Bij radio en televisie blijft
het aantal banen (werknemers) vrijwel gelijk
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Figuur 41 – Aantal banen voor werknemers per deelsector tussen 2010 en 2019 (x 1.000)
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Figuur 42 – Aantal zelfstandigen per deelsector tussen 2010 en 2019 (x 1.000)
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en bij film (productie, distributie en
bioscopen) stijgt het aantal banen zelfs met
37 procent.
Ook bij de andere deelsectoren is er
verschil tussen de onderliggende domeinen.
Zo daalt binnen de creatieve zakelijke
dienstverlening het aantal banen
(werknemers) bij architectenbureaus met 33
procent, terwijl het aantal zelfstandigen steeg
met 31 procent. Binnen industrieel design
verdubbelde het aantal banen ruimschoots
tot bijna 7.500, evenals het aantal
zelfstandigen dat hier werkzaam is. Zelfs in
2020 steeg hier het aantal banen, waarover
meer in het volgende deel van deze tekst. Bij
kunsten en erfgoed valt op dat bij theaters,
schouwburgen en concertgebouwen het
aantal banen in 2019 iets is afgenomen ten
opzichte van 2010, terwijl het arbeidsvolume
toenam. In musea hield de stijging in het
relatief geringe aantal zelfstandigen gelijke
tred met de stijging in het aantal banen.
Professionele beoefenaars van
podiumkunsten hadden in 2019 minder kans
op een baan, maar hier steeg het aantal
zelfstandigen sinds 2010 met 89 procent
(CBS 2021b).

Figuur 43 – Verdeling zelfstandigen in de culturele en creatieve sector over
deelsectoren in 2010 (%)
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Figuur 44 – Verdeling zelfstandigen in de culturele en creatieve sector over
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3. CORONA
De cijfers van het CBS over de culturele
arbeidsmarkt lopen voor het aantal banen
(werknemers) tot en met 2020 waardoor de
eerste ontwikkelingen van de
coronapandemie op de werkgelegenheid
zichtbaar worden. In de productie van film
bleef in 2020 het aantal banen gelijk en in de

distributie steeg dit aantal. Ook in industrieel
design neemt de werkgelegenheid toe bij
zowel de zelfstandigen als degenen die in
loondienst zijn. Musea kennen relatief weinig
zelfstandigen en de coronapandemie heeft
hierbij in 2020 minimaal effect gehad op de
hoeveelheid banen (werknemers). In de
dienstverlening voor uitvoerende kunst,
waaronder bijvoorbeeld decorbouwers,

Figuur 45 – Aandeel zzp'ers met een omzetdaling en de gemiddelde omzetdaling van
deze personen (%)
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Totaal Nederland
Bron: CBS

verhuurders van lichtapparatuur en
organisatoren van culturele evenementen
vallen, daalde het aantal banen (werknemers)
in 2020 met 30,5 procent – terwijl dit tussen
2010 en 2019 juist met 21 procent gestegen
was.
De steunmaatregelen die tijdens de
coronapandemie in het leven zijn geroepen
en waarop culturele organisaties en
ondernemers aanspraak konden maken, zijn
op te delen in generieke en specifieke
steunmaatregelen. Bij beide varianten was
het behoud van werkgelegenheid – en
daarmee inkomen – een belangrijk
uitgangspunt. Veel van deze maatregelen
hebben instellingen die reeds gesubsidieerd
werden overeind gehouden. Het idee dat
deze steun ook bij zzp’ers terecht kwam lijkt
in de praktijk tegen te vallen (Goudriaan et
al. 2021). Daarbij lijkt het deel van de sector
waar het grootste aandeel zzp’ers zit (kunsten
en erfgoed) ook het hardst getroffen; in 2020
waren hier de meeste zzp’ers met een
gedaalde omzet ten opzichte van 2019.
Bovendien was de daling van de omzet bij
deze groep relatief gezien ook het grootst.
Verrassend is dat binnen de generieke
steunmaatregelen vaak geen gebruik werd
gemaakt van de NOW voor de zogeheten
flexibele schil (tijdelijke- en oproepcontracten
en verloning). Waarom dit zo is, zou
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onderzoek verdienen (Platform ACCT
2021). Om de negatieve ontwikkeling tijdens
corona tegen te gaan, zijn meerdere
suggesties geformuleerd vanuit de sector en
in moties. Het komt er daarbij voornamelijk
op neer dat zowel gesubsidieerde als nietgesubsidieerde organisaties worden
ondersteund, garantieregelingen worden
gecontinueerd en uitgebreid, en dat zzp’ers
en andere flexwerkers beter worden
ondersteund, bijvoorbeeld via uitbreiding van
bestaande regelingen of een speciale
vangnetregeling (Ploumen 2021, Creatieve
Coalitie 2021, Platform ACCT 2021).
4. TOEGANKELIJKHEID VAN DE
SECTOR
De inkomens liggen binnen de culturele en
creatieve industrie veelal laag in relatie tot
het hoge opleidingsniveau. Het gemiddelde
bruto maandinkomen van alumni van voltijds
hbo kunstvakopleidingen lag in 2020 met
€1.690 lager dan het gemiddelde van alle
voltijds hbo opleidingen, dat €2.247 bedroeg.
Bij de alumni van de kunstvakopleidingen
liggen de inkomsten van degenen die
afstudeerden in autonoom beeldende kunst
het laagst en die binnen film en televisie
gemiddeld het hoogst. Opvallend daarbij is
dat de alumni van de docentopleidingen over

Figuur 46 – Arbeidsduur per week van mannen en vrouwen voor creatieve en
taalkundige beroepen in 2020 (x 1.000)
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het algemeen ruim meer verdienen dan hun
collega’s van de uitvoerende richtingen
(ROA). Als de carrière zich verder
ontwikkelt, liggen de inkomsten van de
uitvoerend kunstenaars bij de beeldende
beroepen het laagst en bij de ontwerpende
beroepen het hoogst. Daarbij is bovendien te
zien dat het mediane besteedbaar
huishoudensinkomen van alle kunstenaars
behalve degenen met een beeldend beroep in

de periode tussen 2010 en 2019 een stijgende
lijn kende. Bij de beeldende beroepen lag dit
in de periode 2017-2019 echter lager dan in
2013-2015 (CBS 2021a).
Onderzoek naar de Britse situatie laat
zien dat dit de toegankelijkheid en daarmee
diversiteit en inclusie van de sector beperkt
(Brook et al. 2020, Knol 2021). De lage
inkomsten in de sector en een groot risico op
uitstroom maken dat het vooral personen
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met redelijk goed verdienende ouders zijn die
het aandurven te kiezen voor een
kunstvakopleiding of een andere opleiding
die gericht is op werken in deze sector.
Daarnaast zijn zij waarschijnlijk al meer met
de sector in aanraking gekomen, zoals ook in
het hoofdstuk ‘Cultuur en participatie’
duidelijk wordt. Voor Nederland zijn
overeenkomstige constateringen te doen. Zo
is er relatief veel uitstroom. Bovendien
verlaten lager opgeleiden en werkenden met
een migratieachtergrond de sector sneller.
Dat geldt bovendien vaker voor vrouwen dan
voor mannen, al zijn de verschillen niet heel
groot (Been et al. 2021b).
Het verschil tussen de tijd die mannen
en vrouwen aan hun werk in de sector
wijden, vertoont gelijkenissen met het
landelijke beeld. Waar vrouwen de
meerderheid vormen in de deeltijdbanen, zijn
zij bij voltijdsbanen in de minderheid. Wel is
het zo dat de verdeling over de voltijds- en
deeltijdsbanen tussen mannen en vrouwen bij
creatieve beroepen iets gelijkwaardiger is dan
bij de totale landelijke beroepsbevolking.
5. HOE VERDER?
Hoewel de coronapandemie zaken binnen de
culturele arbeidsmarkt op scherp heeft gezet,

was de onderliggende precariteit al langer
duidelijk. Dit werd sterk voor het voetlicht
gebracht in Passie gewaardeerd, een
gezamenlijk advies van de Raad voor Cultuur
en de Sociaal Economische Raad (Raad voor
Cultuur et al. 2017). Hiervoor is in 2017 de
Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve
Sector 2017-2023 gepresenteerd. De 21
agendapunten hierin worden inmiddels
binnen drie thema’s uitgevoerd onder regie
van Platform ACCT. In 2017 werd ook de
Fair Practice Code gelanceerd om te zorgen
dat verschillende partijen binnen de culturele
beroepspraktijk zich op een eerlijker manier
tot elkaar kunnen verhouden. Dit gebeurt
door het stimuleren van gedeeld
eigenaarschap van vijf kernwaarden:
solidariteit, duurzaamheid, diversiteit,
vertrouwen en transparantie. Deze code is –
net als de Code Diversiteit en Inclusie en de
Code Cultural Governance – sinds de
beleidsperiode 2021-2024 een verplicht
onderdeel om op te reflecteren voor
organisaties in de BIS, inclusief de fondsen.
Met deze initiatieven wordt er richting
gegeven aan de inspanningen om tot een
minder precaire culturele arbeidsmarkt te
komen. Dit wierp onder meer zijn vruchten
af door het instellen van instrumenten als
honorariumrichtlijnen om als maker sterker
te staan tijdens onderhandelingen over

honoraria. Bovendien worden de ervaringen
met deze regelingen geëvalueerd en wordt de
bruikbaarheid voor andere delen van de
sector getoetst en wordt bijvoorbeeld de
kennis van bestaande cao’s gestimuleerd via
digiPACCT. De vraag daarbij is of deze
initiatieven en de solidariteit die nodig is om
deze succesvol uit te voeren, schade hebben
ondervonden door de coronapandemie.
Diezelfde pandemie heeft de urgentie om te
komen tot een structurele versterking van de
arbeidsmarkt alleen maar groter gemaakt.
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Cultuurparticipatie is ongelijk over de bevolking
verdeeld. Onderwijscarrière, inkomen en
migratieachtergrond blijken een rol te spelen in het
cultuurbereik. Al bestaande verschillen tussen
sociale groepen lijken tijdens de coronacrisis groter
te zijn geworden. Maar hoe blijvend zijn deze
effecten?
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THEMA: CULTUUR EN PARTICIPATIE
1. INLEIDING
Wanneer we naar de cijfers over 2020 en
voor zover bekend over 2021 kijken, is het
duidelijk dat de coronapandemie tot op de
dag van vandaag en waarschijnlijk nog jaren
hierna grote gevolgen heeft voor de culturele
en creatieve sector. Niet alleen voor de
arbeidsmarkt of het culturele aanbod (zie de
verschillende domeinhoofdstukken), maar
ook voor kunst- en cultuurdeelname in de
vrije tijd. De effecten van de coronacrisis op
cultuurdeelname voor de langere termijn zijn
moeilijk in te schatten, maar voor 2020 moet
een forse terugval worden vastgesteld. Zo
daalde het percentage mensen dat ten minste
eenmaal een festival bezocht drastisch (van
60 procent in 2018 naar 22 procent in 2020)
en ook het museumbezoek (eveneens ten
minste eenmaal per jaar) liep terug van meer
dan de helft van de Nederlandse bevolking in
2018 naar twee vijfde in 2020
(Vrijetijdsomnibus (VTO)). 126 De klap is het
grootst bij de podiumkunsten, zoals ook te
zien is aan de forse terugloop van
publieksinkomsten, met name bij de vrije
producenten (zie hiervoor het hoofdstuk

‘Theater’, en het rapport Ongelijk getroffen,
ongelijk gesteund). Gelet op de aanhoudende
beperkingen gedurende het lopende jaar
moet ook voor 2021 een sterke achteruitgang
van het cultuurbezoek worden verwacht ten
opzichte van de situatie voor corona. 127
Door de coronabeperkingen hebben
culturele instellingen hun deuren meermaals
geheel of gedeeltelijk moeten sluiten.
Activiteiten werden afgelast of konden slechts
in aangepaste vorm doorgang vinden. Het
ziet er naar uit dat we voorlopig nog niet van
de coronamaatregelen af zijn. Dit heeft voor
culturele instellingen en makers grote
gevolgen: voor hun artistiek-inhoudelijke
werk, maar ook voor hun bedrijfsvoering en
planning. Corona beïnvloedt vrijwel alle
aspecten en doelstellingen van de culturele
praktijk waaronder het aantrekken van nieuw
en divers publiek.
De aandacht voor publiek, bezoekers
en deelnemers van de afgelopen jaren –
samengevat in het motto ‘cultuur is van en
voor iedereen’ van minister Van Engelshoven
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) in haar Uitgangspunten Cultuurbeleid
2021-2024 (Engelshoven 2019) – is bij

culturele instellingen en bestuurders in de
coronaperiode niet verdwenen. 128 Zo ontstond
als alternatief voor fysiek bezoek meer
digitaal cultuuraanbod, met een veelheid aan
mogelijkheden voor het bereiken van nieuw
publiek, ook over de grens. Denk aan virtuele
rondleidingen bij musea, online registraties
van theatervoorstellingen of digitale leesclubs
(zie hier een overzicht van online culturele
initiatieven). Hoewel het nog ontbreekt aan
overkoepelende cijfers over het online bereik,
blijken met deze programmering
daadwerkelijk nieuwe bezoekers bereikt te
worden (Knol 2021; Cohen et al. 2020).
Maar deze digitale mogelijkheden hebben het
verlies aan publieksbereik maar ten dele
kunnen compenseren.
In dit hoofdstuk beschouwen we de
ontwikkelingen in relatie tot het publiek aan
de hand van cijfers uit de meest recente
VTO: een onderzoek naar het culturele
gedrag van Nederlandse inwoners in 2020,
op verzoek van het ministerie van OCW
uitgevoerd door het CBS en de

126 De Vrijetijdsomnibus (VTO) is een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Onder de paragraaf ‘Kerncijfers Cultuurparticipatie’ in dit hoofdstuk gaan we hier verder op in.
127 Zie bijvoorbeeld de prognose van de museumsector voor 2021 in de Museumcijfers 2020, die in september van dit jaar zijn gepubliceerd.
128 Voor de cultuurplanperiode 2021-2024 vraagt het ministerie van OCW alle culturele instellingen die subsidieaanvragen via de BIS of de Rijkscultuurfondsen om de Code Diversiteit en Inclusie te
onderschrijven, waarin onder andere wordt nagestreefd een diverser publiek aan te trekken.
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Boekmanstichting. 129 Daarnaast leggen we uit
welke stappen we in de afgelopen tijd hebben
genomen om meer zicht te krijgen op
cultuurparticipatie in de Cultuurmonitor bij
de verschillende domeinen en data in de
bijbehorende database.
2. KERNCIJFERS
CULTUURPARTICIPATIE
Welke effecten zien we tijdens de
coronapandemie op het bereik van cultuur,
zijn er verschuivingen? Worden er ondanks
de sterk verminderde gelegenheid tot fysiek
bezoek toch nieuwe groepen bereikt? Komt
daarmee realisatie van cultuur ‘van en voor
iedereen’ dichterbij of heeft de
coronapandemie al bestaande sociale
verschillen in cultuurdeelname verder
vergroot? Eerdere analyses van het SCP
lieten op basis van de VTO zien dat het

cultuurbereik hoger is naar gelang mensen
meer opleiding hebben genoten. 130 Hoe ziet
dat eruit in 2020?
Deze vragen behandelen we volgens
een indeling in drie thema’s: consumptie,
beoefening en draagvlak. Leidend hierbij zijn
de data uit de al genoemde Vrijetijdsomnibus
(VTO), die het CBS samen met de
Boekmanstichting (voor cultuur) en het
Mulier Instituut (voor sport) ter hand
genomen heeft in 2020. 131 Het
vrijetijdsonderzoek geeft inzicht in cultureel
bezoek, beoefening in de vrije tijd en
betrokkenheid bij cultuur in tijden van
corona van de bevolking van 12 jaar en
ouder. Omdat dit de vijfde editie van de
VTO is, is het mogelijk om vergelijkingen te
maken met voorgaande jaren. 132 Waar
mogelijk vullen we de inzichten aan met
gegevens uit andere bronnen.

2.1. CONSUMPTIE
Cultuurbezoek is de vorm van
cultuurparticipatie waarop de
coronapandemie en bijbehorende
maatregelen de grootste impact hebben
gehad, meer nog dan op beoefening of
draagvlak. In 2020 zien we een forse afname
in het cultuurbezoek (zie tabel 1.1). 133 Waar
in 2018 nog 94 procent van de Nederlanders
ten minste eenmaal een bezoek bracht aan
cultuur, is dat in 2020 met 10 procentpunt
gezakt naar 84 procent. Net als in vorige
jaren zien we dat het kunstbezoek hoger ligt
dan het erfgoedbezoek (respectievelijk 81 en
47 procent), maar beide zijn in 2020 ten
opzichte van voorgaande jaren flink gedaald
(in 2018 kunstbezoek 93 en erfgoedbezoek
66 procent). 134 De dalende aantallen
bevestigen over de breedte van het culturele

129 Vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan voor de sportsector. Hierover rapporteert het Mulier Instituut.
130 Zie hier de meest recente versie van de Sociale Staat van Nederland 2020 van het SCP.
131 Het CBS, het Mulier Instituut en de Boekmanstichting zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vragenlijst. Het CBS is verantwoordelijk voor de dataverzameling en het uitzetten van de enquête onder
de respondenten, het Mulier Instituut ontfermt zich over de sportieve vrijetijdsbesteding, de Boekmanstichting over de culturele vrijetijdsbesteding. Om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren te
borgen is een groot deel gelijk gebleven aan de voorgaande VTO’s, uitgevoerd door het SCP. Respondenten werden per brief uitgenodigd om de vragenlijst digitaal in te vullen, wie na herinnering niet
reageerde werd benaderd voor een mondeling (telefonisch) interview. De enquête was alleen beschikbaar in het Nederlands. In totaal hebben 2726 mensen de enquête ingevuld. De looptijd voor het
digitaal invullen was van 27 oktober 2020 tot en met 11 januari 2021. De telefonische interviews liepen door de coronabeperkingen vertraging op en liepen van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021.
132 Zie hier de eerdere publicaties van de VTO door het SCP en CBS.
133 Cultuur is de samenvoeging van kunst en erfgoed. Bij cultuurbezoek gaat het overigens niet alleen om bezoeken aan klassieke muziek of opera, maar bijvoorbeeld ook om popmuziek, cabaret of
feesten met een optreden. Dit is ongeacht locatie en inclusief cultuurbezoek als deel van een buitenlandse vakantie.
134 Bij kunst gaat het om podiumkunst, beeldende kunst, literatuur en film- en videokunst. Bij podiumkunst maken we een onderscheid tussen gecanoniseerde (klassieke muziek, opera) en populaire
podiumkunst (waaronder musical, levenslied of cabaret). Bij erfgoed gaat het om materieel (roerend en onroerend) en immaterieel erfgoed (zoals rituelen en tradities). Die vatten we allemaal samen
onder cultuur.
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TABEL 1.1 – CULTUURCONSUMPTIE (2012-2020)
Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat
minstens één keer een culturele activiteit heeft
bezocht (%)

Gemiddelde bezoekfrequentie culturele activiteiten
door bezoekers (n)

2012

2014

2016

2018

2020

2012

2014

2016

2018

2020

N=2.841

N=2.790

N=2.847

N=3.125

N=2.726

N=2.841

N=2.790

N=2.847

N=3.125

N=2.726

Cultuurbezoek

.

90

89

94

84

.

19

18

19

12

Kunstbezoek

.

87

86

93

81

.

16

16

16

10

74

74

74

73

46

10

9

10

10

7

.

56

50

53

35

5

7

6

5

4

63

62

65

67

44

5

5

5

5

5

7

7

7

8

4

3

3

3

2

2

80

80

77

79

77

.

.

.

.

.

.

64

62

66

47

6

5

5

5

4

26

28

26

30

19

.

.

.

.

.

Archief

.

5

4

4

3

3

3

3

2

5

Opgraving

.

11

12

12

6

2

2

2

2

2

Historische stad, dorp of gebouw

.

57

54

59

42

5

4

4

4

4

Historisch festival of evenement met
tradities, gebruiken of ambachten

.

24

25

24

.

2

2

2

2

.

Podiumkunst
Beeldende kunst
Film
Literaire evenementen
Boeken lezen
Erfgoedbezoek
Historisch museum

• Percentages zijn vetgedrukt als er sprake is
van een statistisch significant verschil
tussen een meetjaar en de waarde van het
eerst beschikbare meetjaar. Op basis van
een ongepaarde t-toets (p < 0.05).

• Er is een punt opgenomen als er geen
gegevens beschikbaar zijn.

• Cijfers zijn voorlopig.
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veld het beeld dat we bij de verschillende
deelsectoren al konden zien (zie hiervoor de
domeinhoofdstukken ‘Audiovisueel’,
‘Theater’ of ‘Muziek’).
De afname in cultuurbezoek zien we
niet bij alle vormen van cultuur evenredig.
Waar in 2018 nog bijna driekwart van de
Nederlanders wel eens een bezoek bracht aan
de podiumkunsten, is dat in 2020 nog niet
eens de helft. Het filmbezoek is met 23
procentpunt afgenomen, beeldende kunst
met 18 procentpunt en erfgoed met 19
procentpunt. Mensen zijn daarentegen niet
minder gaan lezen. Hoewel het bereik van
gedrukte boeken licht is afgenomen (met 3
procentpunt van 76 naar 73), is het aantal
mensen dat e-boeken leest nog niet eerder zo
hoog geweest. 135 Onderzoek van KVB
Boekwerk geeft verder aan dat de
coronacrisis ook invloed heeft gehad op het
soort boeken dat verkocht werd. Het aantal
verkochte jeugdboeken steeg met 6 procent,
terwijl de afzet in de categorie ‘non-fictie
vrije tijd’ daalde met 12 procent (KVB
Boekwerk 2021, zie voor een uitgebreidere
analyse het hoofdstuk ‘Letteren’).

Van de activiteiten die buiten de deur
plaatsvonden werd film in 2020 met 44
procent het meest bezocht, gevolgd door een
bezoek aan een historische binnenstad (42
procent) en populaire podiumkunsten (33
procent, waaronder popmuziek, feesten met
optredens).
Uit tabel 1.1 blijkt dat niet alleen het
aantal mensen dat cultuur bezoekt is
afgenomen, ook de frequentie van het bezoek
is afgenomen. Waar in 2018 bezoekers
gemiddeld 19 keer per jaar cultuur
bezochten, is dat in 2020 gezakt naar een
bezoekfrequentie van 12. Kunstbezoek
daalde van 16 keer in 2018 naar 10 in 2020,
en erfgoed van 5 naar 4. Gemiddeld bezocht
de erfgoedbezoeker ieder kwartaal een
historische stad (4 keer per jaar).
De frequentie van filmbezoeken is
daarentegen gelijk gebleven: vijfmaal per jaar.
Dit is opvallend gezien het feit dat filmhuizen
en bioscopen een deel van 2020 gesloten
waren door de coronabeperkende
maatregelen. Dit houdt in dat de mensen die
in 2020 films bezochten dit met flinke
regelmaat zijn blijven doen. Bovendien maakt

73 procent van de Nederlandse bevolking
gebruik van streamingsdiensten voor films en
series (zoals Netflix, NPO Start, Videoland),
en bijna een derde kijkt online films via
filmhuizen of bioscopen (denk aan Pathé
Thuis of Picl). In het hoofdstuk
‘Audiovisueel’ wordt getoond dat in 2018
voor het eerst de brutorecette van de
Nederlandse bioscopen ingehaald werd door
de totale omzet van streamingdiensten in
Nederland. De groei in video-on-demand
(VOD) is sindsdien alleen maar toegenomen.
Verdeling consumptie naar persoonskenmerken
Het cultuurbezoek is over de jaren heen –
gemiddeld van 2014 tot 2020 – ongelijk over
de bevolking verdeeld (tabel 1.2). 136 Dat bleek
ook al uit eerdere edities van de VTO, maar
is nog steeds zichtbaar in 2020. Het
cultuurbereik verschilt gemiddeld het meest
naar iemands opleidingsniveau, leeftijd en
inkomen. Het bereik is groter onder mensen
met een hbo- of wo-opleiding, jongeren en
hogere gezinsinkomens. Stedelijkheid en
geslacht blijken minder bepalend voor het

135 Dit gaat om het aantal mensen dat één boek of meer per jaar leest.
136 De tabellen zijn geïndexeerd om de spreiding van verschillende aspecten en persoonskenmerken, zoals leeftijd of inkomen, met elkaar te kunnen vergelijken. Zo is het bijvoorbeeld gemakkelijker te
zien dat het bereik ongelijk is over de bevolking. In dit hoofdstuk laten we alleen gecontroleerde cijfers zien. Dat wil zeggen dat er is gecorrigeerd op de onderlinge effecten tussen persoonskenmerken.
Zo kan leeftijd bijvoorbeeld invloed hebben op het culturele bereik, maar ook op het inkomen terwijl inkomen ook een relatie heeft tot cultureel bereik. Ongecontroleerde cijfers laten hierdoor ruimte
voor schijnverbanden. Ongecontroleerde cijfers worden later apart nog beschikbaar gesteld.
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TABEL 1.2 – CULTUURBEZOEK NAAR PERSOONSKENMERKEN (2014-2020)
Cultuur

Kunsten

Erfgoed

Eigen onderwijs: lager

92

91

81

Eigen onderwijs: middelbaar

102

103

102

Eigen onderwijs: hoger

107

108

122

Onderwijs ouders: lager

98

98

94

Onderwijs ouders: middelbaar

102

103

103

Onderwijs ouders: hoger

103

104

115

Migratie-achtergrond: Nederlands

101

101

104

Migratie-achtergrond: westers

99

100

102

Migratie-achtergrond: niet-westers

96

96

81

Leeftijd: 12-19 jaar

114

117

116

Leeftijd: 20-34 jaar

103

104

97

Leeftijd: 35-49 jaar

100

100

100

Leeftijd: 50-64 jaar

98

97

101

Leeftijd: 65+ jaar

92

91

96

Stedelijkheid: (zeer sterk) stedelijk

101

101

102

Stedelijkheid: weinig stedelijk

100

99

100

Gezinsinkomen: laag

95

95

90

Gezinsinkomen: midden

101

101

101

Gezinsinkomen: hoog

104

104

110

Geslacht: Man

99

98

99

Geslacht: Vrouw

102

102

103

• Bevolking van 12 jaar en ouder,
gecontroleerd, gemiddeld over 2014-2020
(in indexcijfers, N = 10.612 bij cultuur en
kunst, en N= 11.428 bij Erfgoed).
• Percentages zijn vetgedrukt als een
persoonskenmerk statistisch significant
samenhangt met cultuurbezoek (p <
0,05). De significantie wordt altijd ten
opzichte van de controlegroep (de eerste
rij van een groepsvergelijking) getoond.
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij
Cultuur ‘Eigen onderwijs: lager’
significant afwijkt van ‘Eigen onderwijs:
hoger’.
• Toets: lineaire regressieanalyse met
cultuurbezoek als afhankelijke variabele (p
< 0,05). De gegevens zijn geïndexeerd
zodat het gemiddelde 100 is.
• Cijfers zijn voorlopig.
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bereik, al lijken vrouwen iets vaker cultuur te
bezoeken (zeker bij gecanoniseerde
podiumkunsten, zoals klassieke muziek en
opera).
Het bereik verschilt ook tussen kunst
en erfgoed. Zo zie je dat opleidingsniveau
(van zowel eigen onderwijs als – in mindere
mate – dat van de ouders) een grotere rol
speelt bij erfgoed dan bij kunst. Ook
migratieachtergrond lijkt bij erfgoed
bepalender voor het bereik, evenals het
inkomen. Daarentegen lijkt leeftijd minder
invloed te hebben bij erfgoed dan bij kunst.
Als we inzoomen op de verschillende
kunstvormen, dan vallen ook hier grote
onderlinge verschillen op in spreiding van het
bereik (tabel 1.3). Bij alle kunstvormen zien
we dat opleidingsniveau (van zowel de
respondent zelf als van diens ouders) effect
heeft op het bereik: hoe hoger het
opleidingsniveau, hoe hoger het bereik. Dit
effect zien we nog het meest terug bij de
gecanoniseerde podiumkunsten en de
beeldende kunst. Bij gecanoniseerde
podiumkunsten is de bezoekfrequentie van
hoger opgeleiden bijna 2,5 keer groter dan bij
lager opgeleiden, en ruim 1,5 keer groter dan
bij middelbaar opgeleiden. Dit wil zeggen dat
opleidingsniveau een direct verband heeft
met het bereik.

In alle kunstvormen is het bereik lager
bij een lager inkomen. Hoge inkomens
hebben het meeste bereik. Hoewel geslacht
niet erg bepalend lijkt te zijn voor het totale
kunstbereik, is dat wel het geval bij
gecanoniseerde podiumkunsten (zie tabel
1.3). Hier is het bereik van vrouwen
aanzienlijk hoger dan van mannen. Bij
populaire podiumkunsten is het bereik onder
vrouwen eveneens hoger, maar mannen
hebben hierbij wel een hogere
bezoekfrequentie.
Bij populaire podiumkunsten zien we
dat naast opleidingsniveau, ook
migratieachtergrond, leeftijd en inkomen een
grote rol spelen (tabel 1.3). Jongeren lijken in
deze categorie het meest bereikt te worden,
het bereik van jongeren is bijna twee keer
groter dan bij de groep 65+ (bij
gecanoniseerde podiumkunsten is de groep
ouderen net zo groot als de groep jongeren).
Ook mensen zonder een migratieachtergrond
en met een hoog inkomen maken meer
gebruik van het aanbod populaire
podiumkunsten.
Beeldende kunst lijkt daarentegen het
meest vergelijkbaar met gecanoniseerde
podiumkunsten – de genoten opleiding heeft
een grote invloed op het bereik. De mate van
stedelijkheid heeft ook het grootste effect op
de beeldende kunst: het bereik van deze

discipline is in stedelijke regio’s groter dan in
de minder verstedelijkte gebieden.
Naast de verschillende kunstvormen
kunnen we ook kijken naar culturele locaties:
musea, bibliotheken, festivals en feesten
(tabel 1.4). Hier zien we over de jaren heen –
gemiddeld van 2014 tot 2020 – eveneens
ongelijkheid in de omvang van het bezoek,
waarbij wederom vooral opleidingsniveau een
belangrijke factor is. Vooral bij musea is het
verband met genoten opleiding zichtbaar: het
bereik bij lager opgeleiden is bijna twee keer
zo klein als bij hoger opgeleiden. Dit effect
zien we in mindere mate bij festivals en
feesten. Bij alle cultuurlocaties is het bereik
het hoogst onder jongeren, en dan met name
bij bibliotheken. Bij feesten zien we dat de
grootste groep uit 20 tot 34-jarigen bestaat.
Ouderen (65+) gaan in verhouding het minst
naar festivals en feesten.
Opvallend is de rol van bibliotheken
in het bereiken van mensen met een
migratieachtergrond. Waar bij alle andere
locaties het bereik onder mensen met een
westerse achtergrond het hoogst is, is dat bij
bibliotheken omgekeerd: het bereik is
verhoudingsgewijs het grootst onder de
mensen met een niet-westerse afkomst. Hier
komt bij dat alleen bij bibliotheken het bereik
van mensen met een lager gezinsinkomen
groter is dan hoge inkomens.
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TABEL 1.3 – KUNSTBEZOEK NAAR PERSOONSKENMERKEN (2012-2020)
Gecanoniseerde
podiumkunst

Populaire
Podiumkunst

Beeldende kunst

Film

Eigen onderwijs: lager

79

89

73

85

Eigen onderwijs: middelbaar

92

102

99

103

Eigen onderwijs: hoger

141

115

136

115

Onderwijs ouders: lager

91

97

87

95

Onderwijs ouders: middelbaar

100

103

106

106

Onderwijs ouders: hoger

129

107

127

107

Migratie-achtergrond: Nederlands

104

104

102

101

Migratie-achtergrond: westers

109

99

109

101

Migratie-achtergrond: niet-westers

85

80

90

90

Leeftijd: 12-19 jaar

127

124

122

152

Leeftijd: 20-34 jaar

82

119

88

123

Leeftijd: 35-49 jaar

83

103

89

108

Leeftijd: 50-64 jaar

102

96

106

85

Leeftijd: 65+ jaar

126

74

107

60

Stedelijkheid: (zeer sterk) stedelijk

105

104

110

105

Stedelijkheid: weinig stedelijk

99

98

92

96

Gezinsinkomen: laag

93

90

95

91

Gezinsinkomen: midden

99

99

95

100

Gezinsinkomen: hoog

112

112

111

108

Geslacht: Man

89

96

93

95

Geslacht: Vrouw

114

105

108

105

• Gecontroleerd, bevolking van 12 jaar en
ouder, 2012-2020 (in indexcijfers, 100 is
gemiddeld, N = 14.329). Bij Populaire
podiumkunsten is gemiddelde over 20142020 (N = 11.354).
• Percentages zijn vetgedrukt als een
persoonskenmerk statistisch significant
samenhangt met kunstbezoek (p < 0,05).
De significantie wordt altijd ten opzichte
van de controlegroep (de eerste rij van een
groepsvergelijking) getoond. Dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld bij Film ‘Eigen
onderwijs: lager’ significant afwijkt van
‘Eigen onderwijs: hoger’.
• Toets: lineaire regressieanalyse met
kunstbezoek als afhankelijke variabele (p <
0,05). De gegevens zijn geïndexeerd zodat
het gemiddelde 100 is.
• Cijfers zijn voorlopig.
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TABEL 1.4 – BEZOEK AAN CULTURELE PLEKKEN NAAR PERSOONSKENMERKEN (2012-2020)
Museum

Bibliotheek

Festival

Optreden op feest

Eigen onderwijs: lager

75

78

86

88

Eigen onderwijs: middelbaar

98

100

100

101

Eigen onderwijs: hoger

136

130

110

114

Onderwijs ouders: lager

90

91

97

96

Onderwijs ouders: middelbaar

106

106

103

102

Onderwijs ouders: hoger

124

118

100

108

Migratie-achtergrond: Nederlands

104

100

101

103

Migratie-achtergrond: westers

105

93

115

98

Migratie-achtergrond: niet-westers

80

117

83

88

Leeftijd: 12-19 jaar

124

187

158

118

Leeftijd: 20-34 jaar

87

82

121

122

Leeftijd: 35-49 jaar

95

111

98

103

Leeftijd: 50-64 jaar

103

79

87

98

Leeftijd: 65+ jaar

107

85

65

72

Stedelijkheid: (zeer sterk) stedelijk

106

106

104

99

Stedelijkheid: weinig stedelijk

97

97

94

102

Gezinsinkomen: laag

91

105

87

91

Gezinsinkomen: midden

99

104

97

97

Gezinsinkomen: hoog

112

95

111

111

Geslacht: Man

97

82

97

101

105

119

101

100

Geslacht: Vrouw

• Gecontroleerd, bevolking van 12 jaar en
ouder, 2012-2020 (in indexcijfers, N =
14.329). Festivals tonen het gemiddelde
van 2018-2020 (N = 4.290).
• Percentages zijn vetgedrukt als een
persoonskenmerk statistisch significant
samenhangt met bezoek aan culturele
plekken (p < 0,05). De significantie wordt
altijd ten opzichte van de controlegroep
(de eerste rij van een groepsvergelijking)
getoond. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld
bij Museum ‘Eigen onderwijs: lager’
significant afwijkt van ‘Eigen onderwijs:
hoger’.
• Toets: lineaire regressieanalyse met bezoek
aan culturele plekken als afhankelijke
variabele in 2012 tot en met 2020. De
gegevens zijn geïndexeerd zodat het
gemiddelde 100 is.
• Cijfers zijn voorlopig.
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De onderzoekers van Bibliotheekinzicht laten
verder in hun analyse zien dat bibliotheken in
specifiek 2020 ‘met name aandacht [gaven]
aan kinderen en ouderen, die extra geraakt
werden door de wegvallende voorzieningen
van de bibliotheek’ (Bibliotheekinzicht
2021).
Hoewel stedelijkheid in het totale
bereik nauwelijks gewicht heeft, maakt deze
variabele wel veel uit in de frequentie van het
cultuurbezoek. Cultuurbreed, maar ook
specifiek in de kunsten en in erfgoed,
bezoeken mensen uit de stedelijke regio’s
vaker kunst en erfgoed dan mensen
daarbuiten. Deze ontwikkeling zien we ook
terug in de onderliggende kunstdomeinen:
gecanoniseerde en populaire podiumkunsten,
beeldende kunst en film.
Effecten corona 2020 op consumptie
Zoomen we voor de persoonskenmerken
specifiek in op het jaar 2020, dan zien we
vergelijkbare uitkomsten met de gemiddelden
zoals hierboven gepresenteerd. Het
cultuurbereik is wederom groter onder hoger
opgeleiden, jongeren en mensen met een
hoger gezinsinkomen. En het lijkt erop dat de
al bestaande verschillen tussen sociale

groepen tijdens de coronacrisis groter zijn
geworden. In 2020 zien we dat het verschil in
bereik tussen hoger en lager opgeleiden
groter is ten opzichte van het gemiddelde van
2014-2020 bij zowel kunst als erfgoed, en
ook migratieachtergrond is bepalender
geworden in het bereik. Zo heeft niet-westers
voor cultuurbereik in 2020 een index van 88
tegenover 96 gemiddeld van 2014-2020, en
lager onderwijs een index van 86 tegenover
92 gemiddeld (zie tabel 1.2). Het gemiddelde
van 2014-2020 zal omlaag getrokken worden
door het jaar 2020, wat betekent dat het
verschil tussen voorgaande jaren en 2020 in
werkelijkheid groter is dan hier gepresenteerd
wordt. 137
Bij kunst zien we dat vooral leeftijd
bepalend is in het bereik. Jongeren hebben in
2020 veel meer geparticipeerd dan de
ouderen (65+), respectievelijk met een index
van 122 en 92. Dit is niet vreemd gezien de
relatief hoge impact van corona op de
gezondheid van ouderen, de daarmee
gepaard gaande terughoudendheid van hen
bij fysieke ontmoetingen en het feit dat er in
2020 nog geen vaccinatiebeleid was.
Daarnaast is opleidingsniveau (van zowel de
respondent als van de ouders) bepalender in
2020 dan gemiddeld in het bereik. Bij

erfgoed heeft het eigen opleidingsniveau en
de migratieachtergrond in 2020 meer gewicht
dan gemiddeld voor de jaren 2012-2020. In
2020 participeren mensen met een lager
opleidingsniveau of een niet-westerse
migratieachtergrond 1,5 keer minder vaak
dan mensen met een hoger opleidingsniveau
of met een Nederlandse migratieachtergrond.
Leeftijd heeft in 2020 niet zo’n sterk effect op
erfgoed als bij de kunsten.
Het streven naar een zo groot en
breed mogelijk publieksbereik staat al lange
tijd hoog op de cultuurpolitieke agenda. De
cijfers uit de VTO wijzen erop dat de
coronapandemie deze ambities heeft
belemmerd, maar nadere analyse van de
VTO-data is nog nodig om hier harde
uitspraken over te kunnen doen. In een brief
aan de Tweede Kamer kondigde minister van
Engelshoven onlangs alvast aan middelen te
willen reserveren voor een campagne om
publiek weer terug te winnen (Engelshoven
2021). Ook met het oog daarop verdient het
aanbeveling om per cultuurdomein meer
diepgaand onderzoek te doen naar het
cultuurbezoek (zowel fysiek als digitaal)
gedurende de coronapandemie en op basis
daarvan te werken aan herstel.

137 In 2022 volgt een vervolganalyse om de precieze effecten van de coronacrisis in kaart te brengen, waarbij 2020 specifieker op persoonskenmerken vergeleken wordt met voorgaande jaren.
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TABEL 1.5 – BEZOEK AAN CULTURELE PLEKKEN NAAR PERSOONSKENMERKEN (2020)
Cultuur

Kunsten

Erfgoed

Eigen onderwijs: lager

86

86

76

Eigen onderwijs: middelbaar

102

102

98

Eigen onderwijs: hoger

111

111

132

Onderwijs ouders: lager

98

97

94

Onderwijs ouders: middelbaar

101

103

102

Onderwijs ouders: hoger

105

106

121

Migratie-achtergrond: Nederlands

102

102

106

Migratie-achtergrond: westers

104

104

109

Migratie-achtergrond: niet-westers

88

91

74

Leeftijd: 12-19 jaar

120

122

123

Leeftijd: 20-34 jaar

105

104

100

Leeftijd: 35-49 jaar

100

100

101

Leeftijd: 50-64 jaar

97

97

103

Leeftijd: 65+ jaar

92

92

97

Stedelijkheid: (zeer sterk) stedelijk

102

103

105

Stedelijkheid: weinig stedelijk

100

99

100

Gezinsinkomen: laag

92

91

87

Gezinsinkomen: midden

101

102

99

Gezinsinkomen: hoog

106

107

117

Geslacht: Man

100

99

105

Geslacht: Vrouw

101

103

101

• Gecontroleerd, bevolking van 12 jaar en
ouder, in 2020 (in indexcijfers; 100 is
gemiddeld, N = 2.726).
• Percentages zijn vetgedrukt als een
persoonskenmerk statistisch significant
samenhangt met cultuurbezoek (p <
0,05). De significantie wordt altijd ten
opzichte van de controlegroep (de eerste
rij van een groepsvergelijking) getoond.
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij
Cultuur ‘Eigen onderwijs: lager’
significant afwijkt van ‘Eigen onderwijs:
hoger’.
• Toets: lineaire regressieanalyses met
cultuurbezoek als afhankelijke variabele in
2020. De gegevens zijn geïndexeerd zodat
het gemiddelde 100 is.
• Cijfers zijn voorlopig.
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2.2 BEOEFENING
Naast cultuurbezoek is er cultuurbeoefening.
In 2020 beoefent 61 procent van de
Nederlandse bevolking een vorm van cultuur.
Daarbij zijn er meer beoefenaars in de
kunsten (50 procent) dan bij erfgoed (31
procent). En hoewel we bij beide een lichte
daling zien in het bereik ten opzichte van
voorgaande jaren, is deze niet zo drastisch als
bij bezoek. 138 De Monitor Amateurkunst
(MAK) van het LKCA spreekt zelfs over een
lichte toename in het aandeel
kunstbeoefenaars in 2021 (Neele 2021). 139
Als we kijken naar de frequente
cultuurbeoefenaars, dan zien we in 2020 ook
maar een beperkte afname. Bij erfgoed blijft
de frequentie in 2020 zelfs gelijk aan die van
2018. Wel zien we een lichte afname bij
kunstbeoefening, en dan met name bij de
podiumkunsten (zie tabel 2.1)
Onder podiumkunsten vallen veelal
sociale activiteiten als toneelspelen of zingen
in koren, die lastiger vanuit huis uit te voeren
zijn. Zo meldt Koornetwerk Nederland een
drastische terugval van het aantal leden
(Koornetwerk Nederland 2021). Deze cijfers

uit de VTO sluiten aan bij de bevindingen
van de MAK, waar eveneens een stijging
zichtbaar is in de beoefening van ‘individuele’
activiteiten, en een afname in sociale
activiteiten. Als verklaring voor de toename
van de individuele activiteiten geven de
onderzoekers naast de mogelijkheid van
thuisbeoefening ook de toegang tot online
instrumenten en platforms om te leren,
samen te komen en werk te tonen (Neele
2021, 3).

heeft bij beoefening in tegenstelling tot bij
bezoekersbereik weinig effect. Bij
cultuurbeoefening zien we zelfs dat mensen
met een lager inkomen meer beoefenen dan
mensen met een hoger inkomen (index
respectievelijk 103 en 98).
Zoomen we in op het jaar 2020, dan
zien we een gelijke verdeling met het
gemiddelde van 2012-2020, en verwachten
we op basis hiervan geen grote
verschuivingen tijdens corona (zie tabel 2.3)

Verdeling beoefening naar persoonskenmerken
Net als cultuurbezoek is ook beoefening over
de jaren heen – tussen 2012 en 2020 – niet
gelijk verdeeld over de bevolking (zie tabel
2.2), maar de verschillen zijn wel minder
groot. Tussen opleidingsniveau (laag- en
hoogopgeleiden) en leeftijd (jongeren versus
ouderen) zitten de grootste verschillen. Zo
noteren jongeren voor beoefening een index
van 135 terwijl ouderen een index van 96
hebben. Ook de MAK laat zien dat jongeren
– en dan met name van 6 tot 11 jaar – het
meest kunstzinnig of creatief zijn in de vrije
tijd, en ouderen (65+) het minst. Inkomen

138 De gegevens over bereik zeggen echter nog niets over de frequente beoefenaars, gezien ook incidentele beoefenaars meegerekend worden.
139 Volgens de MAK beoefende 43 procent van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder in de vrije tijd één of meer kunstzinnige of creatieve activiteiten in 2021. Dat dit percentage lager is dan uit de
VTO blijkt heeft meerdere mogelijke verklaringen. Het type activiteiten dat is gevraagd verschilt onderling. Vergelijken we kunstbeoefenaars uit de VTO met MAK, dan liggen de cijfers al dichter bij
elkaar. Daarnaast meet MAK vanaf 6 jaar en ouder, de hier gepresenteerde data uit de VTO vanaf 12 jaar en ouder.
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TABEL 2.1 – CULTUURBEOEFENING (2012-2020)
Aandeel van de bevolking (>12 jaar) dat
minstens eens per jaar activiteit beoefende

Aandeel van de bevolking (>12 jaar) dat
minstens eens per maand activiteit beoefende

2012

2014

2016

2018

2020

2012

2014

2016

2018

2020

N=2.841

N=2.790

N=2.847

N=3.125

N=2.726

N=2.841

N=2.790

N=2.847

N=3.125

N=2.726

Cultuurbeoefening

64

62

64

64

61

43

42

42

43

40

Kunstbeoefening

55

52

55

54

50

39

37

38

38

35

Podiumkunst

38

37

38

37

34

26

27

27

27

23

Beeldende kunst

23

22

25

24

23

13

12

13

12

13

Film, video, digitaal grafisch ontwerp, foto

23

21

22

23

19

14

11

11

12

10

Schrijven

13

11

12

13

10

5

4

5

5

4

27

32

33

32

31

8

10

9

11

11

Historische voorwerpen verzamelen

5

6

6

7

5

1

1

2

1

1

Historische gebouwen of voorwerpen opknappen

3

4

5

4

3

1

1

2

1

1

Oud ambacht uitoefenen of historische gebeurtenis naspelen

3

3

4

4

3

1

1

1

2

1

Stamboomonderzoek

6

7

7

7

7

2

1

1

2

1

Onderzoek naar lokale of regionale geschiedenis

11

15

16

17

17

2

3

3

4

4

Onderzoek naar historische persoon of gebeurtenis

16

21

23

23

23

4

6

6

6

7

.

5

7

7

5

.

1

2

1

1

Erfgoedbeoefening

Geholpen traditie of ambacht in stand te houden

• Bevolking van 12 jaar en ouder, 20122020 (in procenten minstens één keer of
vaker gedaan, N = 14.329).

• Percentages zijn vetgedrukt als er sprake is
van een statistisch significant verschil
tussen een meetjaar en de waarde van het
eerst beschikbare meetjaar. Op basis van
een ongepaarde t-toets (p < 0.05).

• Er is een punt opgenomen als er geen
gegevens beschikbaar zijn.
• Cijfers zijn voorlopig.
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TABEL 2.2 – CULTUURBEOEFENING NAAR PERSOONSKENMERKEN (2012-2020)
Cultuur

Kunsten

Erfgoed

Eigen onderwijs: lager

83

82

74

Eigen onderwijs: middelbaar

102

101

106

Eigen onderwijs: hoger

118

121

120

Onderwijs ouders: lager

94

93

89

Onderwijs ouders: middelbaar

104

104

104

Onderwijs ouders: hoger

111

113

115

Migratie-achtergrond: Nederlands

101

102

98

Migratie-achtergrond: westers

105

102

118

Migratie-achtergrond: niet-westers

90

86

91

Leeftijd: 12-19 jaar

135

152

119

Leeftijd: 20-34 jaar

103

108

99

Leeftijd: 35-49 jaar

90

88

83

Leeftijd: 50-64 jaar

93

90

97

Leeftijd: 65+ jaar

96

89

106

Stedelijkheid: (zeer sterk) stedelijk

102

102

104

Stedelijkheid: weinig stedelijk

98

98

94

Gezinsinkomen: laag

103

105

104

Gezinsinkomen: midden

100

99

98

Gezinsinkomen: hoog

98

97

95

Geslacht: Man

98

90

117

Geslacht: Vrouw

102

109

82

• Bevolking van 12 jaar en ouder, 20122020 (in indexcijfers, gemiddeld = 100, N
= 14.329).
• Percentages zijn vetgedrukt als een
persoonskenmerk statistisch significant
samenhangt met cultuurbeoefening
(p < 0,05). De significantie wordt altijd
getoond ten opzichte van de controlegroep
(de eerste rij van een groepsvergelijking).
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij
Cultuur ‘Eigen onderwijs: lager’
significant afwijkt van ‘Eigen onderwijs:
hoger’.
• Toets: drie lineaire regressieanalyses met
cultuurbeoefening, kunstbeoefening en
erfgoedbeoefening als afhankelijke
variabelen in alle beschikbare meetjaren,
dus 2012 tot en met 2020. De gegevens
zijn geïndexeerd zodat het gemiddelde 100
is.
• Cijfers zijn voorlopig.
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TABEL 2.3 – CULTUUROEFENING NAAR PERSOONSKENMERKEN (2020)
Cultuur

Kunsten

Erfgoed

Eigen onderwijs: lager

80

79

71

Eigen onderwijs: middelbaar

101

96

104

Eigen onderwijs: hoger

117

123

116

Onderwijs ouders: lager

91

91

84

Onderwijs ouders: middelbaar

104

105

101

Onderwijs ouders: hoger

114

115

123

Migratie-achtergrond: Nederlands

102

103

98

Migratie-achtergrond: westers

105

100

122

Migratie-achtergrond: niet-westers

82

80

82

Leeftijd: 12-19 jaar

137

157

116

Leeftijd: 20-34 jaar

104

109

101

Leeftijd: 35-49 jaar

93

93

88

Leeftijd: 50-64 jaar

90

88

91

Leeftijd: 65+ jaar

96

87

104

Stedelijkheid: (zeer sterk) stedelijk

102

103

102

Stedelijkheid: weinig stedelijk

97

96

93

Gezinsinkomen: laag

105

109

103

Gezinsinkomen: midden

97

97

93

Gezinsinkomen: hoog

98

96

99

Geslacht: Man

100

91

119

Geslacht: Vrouw

100

108

79

• Bevolking van 12 jaar en ouder, 2020 (in
indexcijfers, N = 2.726).
• Percentages zijn vetgedrukt als een
persoonskenmerk statistisch significant
samenhangt met cultuurbeoefening
(p < 0,05). De significantie wordt altijd
getoond ten opzichte van de controlegroep
(de eerste rij van een groepsvergelijking).
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij
Cultuur ‘Eigen onderwijs: lager’
significant afwijkt van ‘Eigen onderwijs:
hoger’.
• Toets: drie lineaire regressieanalyses met
cultuurbeoefening, kunstbeoefening en
erfgoedbeoefening als afhankelijke
variabelen in 2020. De gegevens zijn
geïndexeerd zodat het gemiddelde 100 is.
• Cijfers zijn voorlopig.
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2.3. DRAAGVLAK
Meer dan de helft (54 procent) van de
Nederlandse bevolking is in 2020 tevreden
met het culturele aanbod in de
woonomgeving. Dit is minder dan in 2018
(60 procent), maar ongeveer even veel als in
2016.
Draagvlak voor cultuur kan ook
gemeten worden aan de hand van steun aan
cultuur: door vrijwilligerswerk, donatie of
lidmaatschap van een vriendenvereniging. In
2020 steunt een kwart van de bevolking
cultuur op een van deze manieren: dit is een
lichte afname ten opzichte van 2018 (zie
tabel 3.1). 7 procent doet vrijwilligerswerk,
18 procent steunt cultuur door middel van
donatie en 6 procent is lid van een
vriendenvereniging. Kijken we over de gehele
periode 2012-2020, dan zien we een afname
in alle vormen: het coronajaar 2020 is daar
geen uitzondering op. Uit onderzoek van het
Prins Bernhard Cultuurfonds blijkt eveneens
dat 90 procent van de bevolking van 18 jaar
en ouder in 2020 niet heeft gedoneerd aan de
cultuursector sinds de start van de crisis,
slechts 4 procent heeft extra gedoneerd en 6
procent voor het eerst (Prins Bernhard
Cultuurfonds 2020).

Daarnaast verschilt het draagvlak
onder de verschillende groepen. In 2020
doneren mensen met een hoger
opleidingsniveau, een hoger inkomen en een
hogere leeftijd het meest (zie tabel 3.2).
Gecontroleerd voor andere
persoonskenmerken doneren mensen met
een niet-westerse migratieachtergrond meer
dan mensen met een Nederlandse of westerse
migratieachtergrond, terwijl we eerder zagen
dat deze groep minder vaak deelneemt aan
culturele activiteiten. 140

Opvallend is verder dat mensen
buiten stedelijke regio’s meer
vrijwilligerswerk doen, evenals 65+ers en
mannen. Vrouwen doneren daarentegen
meer aan cultuur dan mannen.
Gecontroleerd voor andere variabelen zien
we daarnaast dat mensen met een laag
inkomen meer vrijwilligerswerk doen dan
mensen met een hoog inkomen, terwijl
mensen met een lager opleidingsniveau ruim
drie keer minder vaak vrijwilliger zijn dan
mensen met een hoger opleidingsniveau.

TABEL 3.1 - AANDEEL VAN DE BEVOLKING DAT CULTUUR STEUNT (%) (2012-2020)
2012

2014

2016

2018

2020

34

32

32

29

25

Vrijwilligerswerk

10

11

9

8

7

Donatie

23

21

21

20

18

Vriendenvereniging

9

8

8

7

6

Steun aan cultuur

• Bevolking van 12 jaar en ouder, 20122018 (in procenten, N = 14.329)
• Percentages zijn vetgedrukt als er sprake is
van een statistisch significant verschil

tussen een meetjaar en de waarde van
2012 ( p < 0.05). Op basis van een t-toets.
• Cijfers zijn voorlopig.

140 In 2020 is de index voor cultuurbereik van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond 88, terwijl Nederlands en westers een stuk hoger ligger (respectievelijk op 102 en 104).
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TABEL 3.2 – DRAAGVLAK VAN CULTUUR PERSOONSKENMERKEN (2020)
Donatie

Vrijwilligerswerk

75

56

Eigen onderwijs: middelbaar

104

107

Eigen onderwijs: hoger

135

143

Onderwijs ouders: lager

91

94

Onderwijs ouders: middelbaar

114

107

Onderwijs ouders: hoger

125

121

Migratie-achtergrond: Nederlands

106

112

Migratie-achtergrond: westers

74

85

Migratie-achtergrond: niet-westers

122

59

Leeftijd: 12-19 jaar

41

94

Leeftijd: 20-34 jaar

66

66

Leeftijd: 35-49 jaar

97

85

Leeftijd: 50-64 jaar

113

90

Leeftijd: 65+ jaar

164

166

Stedelijkheid: (zeer sterk) stedelijk

100

91

Stedelijkheid: weinig stedelijk

112

118

Gezinsinkomen: laag

89

113

Gezinsinkomen: midden

104

106

Gezinsinkomen: hoog

118

95

Geslacht: Man

98

123

Geslacht: Vrouw

112

86

Eigen onderwijs: lager

• Gecontroleerd, bevolking van 12 jaar en
ouder, 2020 (in indexcijfers, 100 is
gemiddeld, N=2.726).
• Percentages zijn vetgedrukt als een
persoonskenmerk statistisch significant
samenhangt met draagvlak (donaties doen
of vrijwilligerswerk in de cultuursector) (p
< 0.05). De significantie wordt altijd
getoond ten opzichte van de controlegroep
(de eerste rij van een groepsvergelijking).
• Toets: twee lineaire regressieanalyses met
donaties en vrijwilligerswerk als
afhankelijke variabelen in 2020. De
gegevens zijn geïndexeerd zodat het
gemiddelde 100 is.
• Cijfers zijn voorlopig.
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3. CONCLUSIES
VRIJETIJDSONDERZOEK
In 2020 zien we flinke sociale verschillen in
het cultuurbezoek, die mogelijk toegenomen
zijn in de coronapandemie. Op basis van de
VTO zien we vergelijkbare contrasten als bij
eerdere edities. Hoe hoger het
opleidingsniveau, hoe meer cultuurbezoek,
en ook inkomen en migratieachtergrond
beïnvloeden het cultuurbezoek. De – al voor
corona bestaande – verschillen zijn in 2020 in
ieder geval niet afgenomen. Nadere analyse
die in 2022 wordt uitgevoerd zal moeten
uitwijzen of en zo ja, in welke mate de
coronapandemie in de verschillende
domeinen heeft bijgedragen aan sociale
ongelijkheid.
Maar hoe blijvend zijn de effecten van
de coronacrisis op het culturele leven?
Volgens het SCP zijn er twee mogelijkheden
wat betreft de richting van de vraagkant in
2022 (Broek 2020). Enerzijds kan het
cultuurbezoek toenemen ten opzichte van
2020, maar dit scenario staat bij de
aanhoudende beperkingen mogelijk nu al
onder druk. Toch kunnen er wel tijdelijke
stijgingen zijn na de lockdowns door het
willen ‘compenseren’ van gemiste activiteiten
tijdens die lockdowns. Anderzijds kan de
toename in digitale thuisconsumptie – zoals

films of voorstellingen van podia via
streamingdiensten of virtuele rondleidingen
in musea – leiden tot afname in behoefte aan
een fysiek bezoek (Broek 2020).
Daarnaast kan de angst voor het virus
ook het bereik blijven remmen, met name
voor hen die kwetsbaarder zijn. Uit eerder
onderzoek blijkt namelijk dat de voornemens
om weer culturele instellingen te bezoeken
lager zijn in de groepen en de gebieden die
het meest door het virus zelf getroffen zijn,
zoals ouderen (Broek 2020, Beerda 2020).
Dit zou de ongelijkheid in cultureel bereik
verder kunnen vergroten. In Verschil in
Nederland dat het SCP in oktober 2021
uitbracht, waarschuwen de auteurs dat de
coronapandemie de verschillen tussen sociale
groepen waarschijnlijk heeft vergroot, en dat
niet iedereen even gemakkelijk van de
coronacrisis op zal krabbelen (Hoff et al.
2021). Dit zou kunnen betekenen dat de
pandemie niet alleen effecten op dit moment
heeft, maar ook op de langere termijn de
sociale verschillen vergroot.
Er is helaas weinig aanleiding om voor
2021 een verbetering van het beeld dan 2020
te verwachten. Zo zien theaters in oktober
2021 nog nauwelijks een toename in het
aantal bezoekers (Open Rotterdam 2021).
De mensen die komen, lijken vooral vaste
theaterbezoekers, maar de niet-vaste

bezoekers lijken momenteel minder geneigd
om een voorstelling te bezoeken, zo meldt
Theater Rotterdam in een interview (OPEN
Rotterdam 2021). Hetzelfde geldt voor
musea, ook hier lijkt het publiek in 2021 nog
terughoudend – en dan met name ouderen
(Leeuwen 2021). Daarnaast rapporteert de
Verenigingsmonitor van het LKCA in 2021
een forse daling van het aantal leden: tijdens
de coronapandemie daalde bij 36 procent
van de verenigingen het aantal leden (Neele
2021). Het gemiddeld aantal vaste leden
daalde bovendien met 12 procent van 41 in
2018 naar 36 in 2021 (Neele 2021). En ook
in de sport en onderwijs zijn er trends van
sociale ongelijkheid zichtbaar, waar vooral
lager opgeleiden in 2020 minder zijn gaan
bewegen (Pulles 2021).
Uiteindelijk heeft een afname aan de
vraagkant ook effecten op de aanbodzijde, en
andersom. Bij het wegblijven van bezoekers
kan er ook een verschraling van het aanbod
ontstaan, bijvoorbeeld doordat instellingen in
financiële nood raken bij het uitblijven van
publieksinkomsten. De verschillende
steunmaatregelen vanuit de
Rijkscultuurfondsen hebben zich de
afgelopen periode vooral op het aanbod
gericht, maar in veel mindere mate op het
stimuleren van de vraag (Brom en Schrijen
2021). De aandacht voor het herstel van de
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culturele infrastructuur is belangrijk, maar
het is ook van belang om na te denken over
het herstel van cultuurparticipatie. Want
hoewel mensen ook (digitale) alternatieven
wisten te vinden tijdens de crisis, zullen er
forse inspanningen nodig zijn om cultuur
‘van en voor iedereen’ (weer) mogelijk te
maken. Zo benadrukte ook de minister in een
brief aan de Tweede Kamer op 16 november
dat terugval in publiek niet alleen het
wegvallen van inkomsten bij culturele
instellingen betekent, maar ook de
maatschappelijke impact van cultuur beperkt
(Engelshoven 2021). Om de verbinding met
het publiek, beoefenaars en vrijwilligers in de
toekomst te kunnen behouden en stimuleren
stelt zij enkele maatregelen voor – mede op
basis van de adviezen uit Sterker uit corona
van de Raad voor Cultuur. Voorbeelden zijn
campagnes om drempels te verlagen voor
(niet-)bezoekers of investeringen in
samenwerking met het sociaal domein.
Daarnaast is het belangrijk dat er in
dit herstel extra aandacht besteed wordt aan
digitalisering en de toegankelijkheid van
cultuur. Zo was in 2020 twee derde van de
permanente museumcollecties via internet
toegankelijk voor het publiek. 141 En bij 82

procent van de musea vonden online
activiteiten plaats, uiteenlopend van virtuele
rondleidingen tot opdrachten of challenges
(Visser et al. 2021). Ook werden er meer ebooks gelezen dan ooit tevoren en floreerden
streamingdiensten. Volgens de Raad voor
Cultuur maken digitale technologie en
distributie het mogelijk ‘om cultureel aanbod
te vernieuwen, het publieksbereik te
vergroten en te verbreden, en de
publiekservaring te verdiepen’ (Raad voor
Cultuur 2021, 10). Dit vraagt echter wel om
een breed gedragen strategie.
4. CULTUUR EN PARTICIPATIE
VERDER IN DE CULTUURMONITOR
Hoewel de gegevens uit de VTO veel zeggen
over cultuurparticipatie, zijn er ook andere
ontwikkelingen in de verschillende culturele
domeinen die in dit hoofdstuk nog
onderbelicht blijven, zoals de rol van
digitalisering. Om cultuurparticipatie een
structureel en integraal onderdeel van de
monitor te maken hebben we in 2021 een
aantal aanvullende stappen genomen. Zo zijn
we gestart met het ontsluiten van de data in
de database onder de kernthema’s

Consumptie, Beoefening in de vrije tijd, en
Draagvlak en interesse. Ook hebben we het
aantal culturele domeinen in de monitor
uitgebreid door onder andere ‘Games’ als
zelfstandig domein toe te voegen. Games zijn
immers een belangrijk onderdeel van digitale
cultuur, waar online of digitale
cultuurbeleving en -beoefening
vanzelfsprekender is dan bij sommige andere
domeinen. Indicatoren over digitale
cultuurdeelname hebben ook bij andere
domeinen een prominentere rol gekregen,
evenals consumptie van andere, veelal niet
gesubsidieerde, cultuuruitingen.
Daarnaast besteden we in de
komende jaren aandacht aan het thema
inclusie en diversiteit. Inclusie en diversiteit
snijden – net als cultuurparticipatie – dwars
door alle thema’s (van arbeidsmarkt tot
consumptie en infrastructuur) en
cultuurdomeinen (van erfgoed tot games of
podiumkunsten) van de Cultuurmonitor
heen. Hoe worden diversiteit en inclusie
gemeten, en hoe willen we het meten? Welke
datasets en methoden over het onderzoeken
van inclusie en diversiteit zijn er al
beschikbaar en hoe kunnen deze ontsloten
worden via de monitor? In het

141 Dit aandeel is exclusief twee grote musea met ‘grote achterstanden’ bij de digitalisering van hun collectie (Visser et al. 2021). De Museumvereniging geeft echter niet aan om welke musea dit gaat, en
te verwachten is dat het aandeel inclusief deze musea een stuk lager uit zal vallen.
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themahoofdstuk ‘Diversiteit en Inclusie’
wordt reeds bestaand onderzoek over inclusie
en diversiteit samengebracht en werken we
de komende jaren toe naar een antwoord op
bovenstaande vragen.
Tot slot gaan we graag de
samenwerking aan met de Taskforce
Samenwerkingsverband Publieksdata om de
gegevens in de monitor zo goed mogelijk af te
stemmen. 142 Een aantal belangrijke partijen in
de culturele sector heeft de krachten
gebundeld om zo publieksinzicht, kennis en
kunde over publieksdata in de sector te
vergroten en samenwerking te bevorderen.
Begin 2022 komt er een advies over hoe er in
de toekomst in de sector op het gebied van
publieksdata samengewerkt kan worden. De
Cultuurmonitor zal aansluiten op deze
ontwikkelingen.
5. MEER WETEN OVER HET THEMA
CULTUUR EN PARTICIPATIE?
• Bekijk meer data over het thema Cultuur
en participatie in het dashboard van de
Cultuurmonitor.

• Meer literatuur over het thema Cultuur en
participatie is ook te vinden in de
kennisbank van de Boekmanstichting.

CBS (2021) ‘Het gebruik van “westers – nietwesters” door het CBS’. Op: www.cbs.nl,
21 april.
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7. APPENDIX – VERANTWOORDING EN
BEPERKINGEN VTO
Hoewel de VTO ons veel inzicht geeft in het
culturele gedrag van de Nederlandse
bevolking, zijn er ook enkele beperkingen aan
de vragenlijst. Allereerst is een belangrijke
vraag of bepaalde groepen werkelijk minder
cultuur bezoeken óf juist andere vormen van
cultuur die nu niet (genoeg) meegenomen
zijn? In de VTO van 2020 hebben we om
deze reden meer aandacht voor verbreding
van het cultuurbegrip, alsook meer aandacht
voor nieuwe vormen van cultuurbeoefening
en -consumptie, met name digitaal. Want
wat mensen aan cultuur doen, wordt immers
bepaald door hoe wij cultuur definiëren en
welke vormen van cultuur we bevragen.

Desalniettemin zitten bepaalde vormen (nog)
niet volledig in de huidige vragenlijst, terwijl
we wel weten dat zij een groot deel uitmaken
van de cultuurconsumptie. Denk
bijvoorbeeld aan games.
Daarnaast is er mogelijk sprake van
een taalbarrière waardoor in werkelijkheid
het gewicht van migratieachtergrond in de
spreiding groter kan zijn. De vragenlijst is
immers alleen beschikbaar in het Nederlands
en het invullen daarvan vraagt om een
algemeen begrip van de Nederlandse taal.
Wanneer iemand de taal niet vaardig is, heeft
diegene ook niet kunnen deelnemen aan de
vragenlijst.
Ook geven de cijfers van de VTO
geen inzicht in cultuureducatie, terwijl dit
juist bij de jongere doelgroepen van groot
belang is voor op de mate van
cultuurparticipatie. Daarnaast bieden de hier
getoonde cijfers geen inzicht in het culturele
gedrag van jongeren onder de 12 jaar, die
vanzelfsprekend ook kunnen participeren. Zo
zien we bijvoorbeeld in de MAK dat het
percentage beoefenaars van 6 tot 11 jaar het
grootst is van alle leeftijdsgroepen (Neele
2021). Tot slot valt er in de VTO (helaas)
geen onderscheid te maken in gesubsidieerd
of niet-gesubsidieerd. 143 De effecten van de

143 Bezoekers weten immers niet of iets wel of niet gesubsidieerd is.
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coronacrisis op de culturele instellingen zijn
mede afhankelijk van de beschikbaar gestelde
steunmaatregelen. Dat heeft ook
consequenties voor het culturele aanbod en
dus voor de consumptie.
De VTO wordt sinds 2012 uitgevoerd
door het CBS. Deze editie is het onderzoek
voor het eerst uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van OCW en het ministerie van
VWS. Het Mulierinstituut (voor sport) en de
Boekmanstichting (voor cultuur) zijn daarbij
nu verantwoordelijk voor de analyse en het
ontsluiten van de uitkomsten. Zie hier de
onderzoeksdocumentatie van de VTO 20202021. In dit document wordt verslag gedaan
van het onderzoek: de voorbereiding,
dataverzameling en verwerking van de
gegevens.
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Ecologische duurzaamheid – als reactie op de
klimaatcrisis – is steeds vaker onderwerp van
gesprek in de culturele sector. Maar wat is precies de
relatie tussen cultuur en duurzaamheid? Hoe actief is
de sector al bezig met verduurzamen, en waar liggen
nog kansen? Aan de hand van bestaand onderzoek
brengt dit dataverhaal in kaart waar de culturele
sector staat in zijn transitie naar een groene sector.
Dit dataverhaal is een bewerking van het artikel ‘Hoe cultuur de wereld kan
redden’, dat eerder verscheen in Boekman #127 (Schrijen 2021).

Beeldenpark Een Zee van Staal / Fotografie: Lisa Maatjens

THEMA: DUURZAAMHEID

Vrijwel alle klimaatwetenschappers zijn het
erover eens: sinds de Industriële Revolutie
bevat de atmosfeer een verhoogde
concentratie broeikasgassen, voornamelijk
door menselijke activiteiten. Daardoor houdt
de aarde zonnewarmte meer vast, en warmt
ze steeds verder op. De Global Warming
Index houdt live de temperatuurstijging sinds
de tweede helft van de 19de eeuw bij, en
noteert op het moment van schrijven een
stijging van 1,2 °C (Haustein et al. z.j.). In
Nederland steeg de gemiddelde temperatuur
sinds 1907 zelfs met 2,1 °C (Compendium
voor de Leefomgeving 2020a).
De mogelijke gevolgen van deze
temperatuurstijging zijn groot. Met de
temperatuur stijgt ook de zeespiegel,
waardoor een groot deel van de wereld
onbewoonbaar kan worden. De biodiversiteit
zal afnemen, met grote gevolgen voor onze
voedselvoorziening. Extreem weer en
klimaatrampen zullen vaker voorkomen
(Mommers 2019). Hoewel dit verre
toekomstscenario’s lijken, zijn enkele
voortekenen ervan ook in Nederland al
merkbaar. Gegevens van het Compendium
voor de Leefomgeving laten bijvoorbeeld zien
dat de zeespiegel sinds 1890 bijna 25 cm

Figuur 47 – Gemiddelde jaartemperatuur Nederland tussen 1907 en 2019 in °C
(trendlijn)
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1. WAAROM IS DUURZAAMHEID EEN
BELANGRIJK THEMA?

Bron: Compendium voor de Leefomgeving

gestegen is, dat extreem weer steeds vaker
voorkomt, en dat er veranderingen optreden
in de omvang van populaties van koude- en
warmteminnende diersoorten (Compendium
voor de Leefomgeving 2014, 2020b, 2020c,
2020d).
In de klimaatcrisis staat kortom de
leefbaarheid van de wereld op het spel. Dat
gaat iedereen aan, maar de cultuursector kan

hierbij een belangrijke rol vervullen. Zoals
hieronder zal blijken vormt de sector
namelijk een – relatief bescheiden –
onderdeel van het probleem, maar mogelijk
een veel groter deel van de oplossing.
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Figuur 48 – Aantal zomerse dagen en dagen met zware neerslag in Nederland
(trendlijn)
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2. HOE GROOT IS DE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK VAN DE
CULTUURSECTOR?
Ook de cultuursector draagt bij aan de
uitstoot van broeikasgassen. Het vereist
immers veel energie en grondstoffen om het
culturele aanbod te kunnen maken en
vertonen. Bovendien initieert de sector vele

reisbewegingen van liefhebbers en makers.
Ter illustratie: Nederlandse kunstenaars en
organisaties namen in 2019 deel aan
culturele activiteiten in 112 landen en liefst
3.010 verschillende steden (Chang 2020).
Het is echter moeilijk om de precieze
ecologische voetafdruk van de cultuursector
te bepalen, omdat gegevens hierover niet
structureel of overkoepelend worden

verzameld. Om toch een indruk te krijgen, is
het interessant om naar het Verenigd
Koninkrijk te kijken. Hier verplicht de Arts
Council alle organisaties die zij ondersteunt
data over de milieuprestaties bij te houden.
Veel van deze 747 organisaties hebben in de
afgelopen jaren al flinke stappen gezet om te
verduurzamen, maar alsnog rapporteerden zij
in 2018/2019 een CO2-uitstoot van 114.547
ton. Die is het resultaat van onder meer 379
miljoen kWh verbruikte energie, 7,2 miljard
liter verbruikt water en 26,9 miljoen
reiskilometers (Arts Council England 2020).
Enigszins in dezelfde orde van grootte ligt de
174.350 ton CO2 waarop Bureau 8080 de
uitstoot van de Nederlandse cultuursector
schatte (Brom 2020).
Relatief gezien is dit een kleine
uitstoot. De 114.547 ton CO2-uitstoot van de
genoemde Britse organisaties vormt een zeer
klein aandeel binnen de 377.700.000 ton
CO2-uitstoot van het gehele Verenigd
Koninkrijk (Statista 2021). Ook de
Nederlandse culturele sector zou met
174.350 ton slechts 0,1 procent bijdragen
aan de totale Nederlandse CO2-uitstoot van
zo’n 180.700.000 ton – dit terwijl de sector
samen met de mediasector in 2015 goed was
voor zo’n 3,7 procent van het bbp (Loket
Emissieregistratie 2021, CBS 2019). Dat
neemt niet weg dat absoluut gezien deze

167

THEMA: DUURZAAMHEID
uitstoot nog steeds hoog is. Om de huidige
uitstoot van één jaar kunst en cultuur te
compenseren, zouden zo’n 175.000 bomen
een eeuw lang moeten groeien. Dat lijkt op
de lange termijn moeilijk houdbaar.
3. HOE WERKT DE CULTUURSECTOR
AAN VERDUURZAMING?
Het is belangrijk dat ook de cultuursector
aan verduurzaming werkt. Vanzelfsprekend
om zo bij te dragen aan de collectieve actie
die nodig is om de wereldwijde
broeikasgasemissie terug te brengen, maar
zeker ook om de sector zelf
toekomstbestendiger te maken. Tijdige
verduurzaming bereidt voor op mogelijke
toekomstige regelgeving, kan
kostenbesparend werken, en sterkt het imago
van een organisatie tegenover bezoekers én
werknemers. 144
Om te peilen in welke mate de
cultuursector bezig is met verduurzamen,
ondervroeg de Boekmanstichting in 2019
ruim 250 culturele organisaties. Het belang
om in de komende jaren zelf te
verduurzamen, beoordeelden zij gemiddeld
met een 8,5 op een schaal van 1 tot 10. Bijna

alle ondervraagde organisaties omschreven
zichzelf al minstens als ‘een beetje’ actief op
het gebied van verduurzaming, en 56 procent
als ‘redelijk’ of ‘heel’ actief. In de praktijk
krijgt verduurzaming het vaakst vorm in het
scheiden en/of verminderen van afval, het

gebruik van energiezuinige verlichting en de
inkoop van groene stroom. Wel valt op dat
deze duurzame keuzes nog vrij zelden in
organisaties zijn geborgd middels een
duurzaamheidsplan of -coördinator. In de
toekomst wil 80,7 procent van de culturele

Figuur 49 – Mate waarin Nederlandse culturele organisaties verduurzamen (%)
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Bron: Boekmanstichting en Bureau 8080

144 In het Verenigd Koninkrijk ervoer 81 procent van de actief verduurzamende organisaties een positief effect van verduurzaming op de motivatie van het team. 77 procent van de organisaties benoemde
dat het nuttig was ter ondersteuning van subsidieaanvragen, 66 procent had er financieel voordeel van, en voor 50 procent van de organisaties verbeterde verduurzaming het imago van de organisatie
(Arts Council 2020).
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Figuur 50 – Meest voorkomende verduurzamingsmaatregelen (%)
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organisaties actiever gaan verduurzamen,
maar een gebrek aan geld, tijd en kennis zijn
vaak genoemde knelpunten (Schrijen 2019).
Een spannende maar nog moeilijk te
beantwoorden vraag is wat de coronacrisis
voor deze duurzame ambities heeft betekend.
4. WAT KAN DE CULTUURSECTOR
NAAST VERDUURZAMING DOEN?
Zelf verduurzamen – en zo hopelijk ook
anderen inspireren datzelfde te doen – is
slechts één van de manieren waarop de
cultuursector kan helpen de klimaatcrisis
tegen te gaan. Minstens zo belangrijk is de
rol die kunst kan hebben in het verbeelden
van wat er op het spel staat. Hoewel bekend
is dat er veel moet gebeuren om
klimaatverandering te verminderen, blijkt
echte verandering vaak moeilijk. De urgentie
wordt begrepen, maar nog onvoldoende
gevoeld. Precies daar ligt een kans voor de
kunst. Waar rapporten en nieuwsberichten
veelal het verstand aanspreken, kan kunst
namelijk ook het gevoel bereiken. Kunst kan
ontwrichten en helpen ingesleten
denkpatronen te doorbreken die tot de
klimaatcrisis hebben geleid. Kunst kan laten
zien wat er verloren gaat als er geen actie
wordt ondernomen, en helpen de emoties die
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dat oproept om te zetten in de dadendrang
die nodig is.
Veel kunstenaars maken al werk over
de klimaatcrisis: uit recente jaren zijn talloze
voorbeelden van klimaatromans, voorstellingen en -tentoonstellingen te geven.
Om hier een iets beter cijfermatig beeld van
te krijgen, analyseerde de Boekmanstichting
in 2020 de jaarverslagen van de organisaties
in de culturele basisinfrastructuur op de
aanwezigheid van activiteiten die inhoudelijk
aan de klimaatcrisis raken. Hoewel deze
methode verschillende beperkingen kent, is
er in de periode 2017-2019 een toename van
dergelijke activiteiten zichtbaar. In 2017
kwamen ze in 24,0 procent van de
jaarverslagen voor, in 2018 in 29,6 procent
en in 2019 in 54,5 procent. Daarbij dient
echter opgemerkt te worden dat het
voornamelijk gaat om losse activiteiten in een
vaak brede programmering, en dat op het
moment van het onderzoek over 2019 slechts
22 jaarverslagen konden worden
geanalyseerd (Schrijen 2020).
Daarnaast kan de cultuursector een
belangrijke rol spelen in de groene transitie
van de samenleving. Er zal de komende jaren
gezocht moeten worden naar andere of

nieuwe manieren van leven, werken en
recreëren. Naar nieuwe ideeën en slimme
oplossingen. Die vereisen creativiteit, om
buiten bestaande kaders te denken en een
nieuwe wereld te schetsen. Dat is bij uitstek
het terrein van kunstenaars. ‘Het moet net zo
logisch worden om ontwerpers en
kunstenaars te consulteren bij
transitieopgaven als het raadplegen van de
huisarts bij medische klachten’, stelde Tabo
Goudswaard dan ook, en in de praktijk is die
oproep steeds regelmatiger te horen
(Goudswaard 2020). 145
5. WELKE ROL SPEELT DE OVERHEID?
In Nederland speelt de Rijksoverheid geen
grote rol in het verduurzamen van de
culturele sector. Toch zou er voor meer
invloed iets te zeggen zijn. In het Verenigd
Koninkrijk heeft de verplichting om over
milieuprestaties te rapporteren in combinatie
met ondersteuning bij verduurzaming, tot
mooie resultaten geleid. Tussen 2012/2013
en 2017/2018 daalde bij de betrokken
organisaties bijvoorbeeld de CO2-emissie als
gevolg van energieverbruik met 35 procent
(Arts Council 2018). Over de vraag of een

dergelijke verplichting ook in Nederland een
goed idee zou zijn, reageerden culturele
organisaties in 2019 overwegend positief.
Wel werden daarbij de kanttekeningen
geplaatst dat de sector al veel verplichtingen
kent, en extra ondersteuning dan
noodzakelijk is.
Groter is de rol van gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
verreweg het grootste deel van de
cultuursubsidies in Nederland, waardoor zij
het best in staat zouden zijn om duurzame
prestatieafspraken te maken met organisaties
die zij subsidiëren. Bovendien zijn gemeenten
eigenaar van veel cultureel vastgoed.
Daardoor kunnen zij een grote slag in de
verduurzaming van de culturele sector slaan,
al remt in de praktijk de afhankelijkheid van
de gemeente als verhuurder soms ook de
duurzame ambities van een hurende culturele
organisatie.
Een analyse van cultuurbeleidsnota’s
van de 44 grootste gemeenten van Nederland
die de Boekmanstichting in 2020 uitvoerde,
laat zien dat het merendeel van deze
gemeenten bezig is met het (helpen)
verduurzamen van de culturele sector. Van
de negentien cultuurnota’s met startdata na

145 Recente beleidsinitiatieven voor een grotere rol van cultuur bij de klimaatcrisis en andere grote transities zijn bijvoorbeeld ‘New European Bauhaus’ (Europese Commissie 2021), ‘A Cultural Deal for
Europe’ (European Cultural Foundation et al. 2020), en in Nederland de ‘New Creative Deal’ (Kunsten ’92 en Federatie Creatieve Industrie 2021).
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2019, gaan er dertien in op duurzaamheid.
Het vaakst gaat het dan om het
verduurzamen van meerdere
cultuurgebouwen, het betrekken van kunst
en cultuur bij de klimaattransitie, het stellen
van verplichtingen bij subsidies en
vergunningen en het ‘ontschotten’ tussen
domeinen als cultuur, natuur en
duurzaamheid (Schrijen 2020).

6. HOE VERDER?
De Boekmanstichting blijft de komende jaren
actief kennis over duurzaamheid en cultuur
verzamelen, ontwikkelen en delen. Wanneer
nieuwe data of informatie daar aanleiding toe
geven, zal dit hoofdstuk (online) worden
bijgewerkt. Verdere publicaties en
(onderzoeks)activiteiten van de

Figuur 51 – Opvatting ten opzichte van duurzame verplichtingen jegens
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Auteur: Maxime van Haeren
Diversiteit en inclusie (D&I) vormen samen één van
de kernthema’s van de Cultuurmonitor de komende
jaren. In de monitor en bij de Boekmanstichting als
geheel zijn we toegewijd om D&I kritisch aan de orde
te stellen. Daarbij onderstrepen we het
maatschappelijke debat en belang van diversiteit en
inclusie voor de samenleving. In dit hoofdstuk
brengen we reeds bestaand onderzoek over
diversiteit en inclusie samen.

Unseen Amsterdam / Fotografie: Lisa Maatjens

THEMA: DIVERSITEIT EN INCLUSIE
1. WAT VERSTAAN WIJ ONDER
DIVERSITEIT EN INCLUSIE?

2. COMPLEXITEIT VAN HET METEN
VAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE

De term diversiteit wordt gebruikt om aan te
geven dat mensen op een reeks van zichtbare
en onzichtbare kenmerken feitelijk van elkaar
verschillen – denk bijvoorbeeld aan
(culturele) achtergrond, beperking(en),
gezondheid, geaardheid, gender, religie,
sociaaleconomische status, opleidingsniveau,
politieke voorkeur of leeftijd. Diversiteit heeft
dus betrekking op de mate van
verscheidenheid tussen en variatie onder
mensen.
De term inclusie verwijst naar de
manier waarop wordt omgegaan met
feitelijke verschillen en overeenkomsten
tussen mensen. In een inclusieve omgeving is
toegankelijkheid (zowel fysiek, inhoudelijk als
digitaal) voor iedereen gewaarborgd en alle
mensen voelen zich welkom, veilig en
gerespecteerd. Waar diversiteit betrekking
heeft op de afspiegeling van verschillende
(groepen) mensen uit de maatschappij, richt
inclusie zich op de acties die worden
ondernomen om deze mensen te includeren.

Diversiteit en inclusie zijn een urgent thema,
ook voor de culturele sector. Bewegingen als
Black Lives Matter en #metoo laten duidelijk
zien dat er behoefte is aan verandering, dat
verandering nódig is omdat niet iedereen
gelijk gehoord of gesteund wordt in de
huidige samenleving. De Code Diversiteit en
Inclusie (een initiatief om de culturele sector
gelijkwaardiger te maken voor iedereen)
stimuleert culturele organisaties om handen
en voeten te geven aan het thema. De Code
wordt daarnaast ondersteund door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), dat het nastreven van
de Code als subsidie-eis hanteert.
Vanwege de urgentie van D&I is het
belangrijk om de stand van zaken omtrent dit
thema in kaart te brengen, maar dat blijkt
lastig. In Nederland wordt op verschillende
manieren gewerkt aan het verzamelen van
data over diversiteit en inclusie in de
cultuursector, maar het ontbreekt nog aan
sectorbrede, seriële, landelijke of juist
regionale cijfers. Terwijl deze cijfers nodig
zijn om langlopende trends in beeld te
brengen.
Dat deze cijfers er nog niet zijn, heeft
meerdere oorzaken, waaronder de

complexiteit van het onderzoeken van
diversiteit en inclusie. Hoe complex het is
diversiteit en inclusie te onderzoeken, laten
we aan de hand van drie voorbeelden zien:
werken met persoonsgegevens, categorisering
en vragen over wat we precies willen meten.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn veelal door de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) beschermd en
kunnen daarom niet zomaar verzameld
worden. In onderzoeken naar diversiteit bij
het publiek van culturele instellingen worden
verschillende manieren gebruikt om de
achtergrond van het publiek in beeld te
brengen. Zo bestaan er
doelgroepsegmentatiesystemen, die
instellingen in staat stellen om
publieksgegevens te verrijken met
klantsegmenten van een extern bureau, zoals
Whooz of Motivaction. Hiervoor is het echter
wel belangrijk dat er systematisch gegevens
verzameld worden, en dat deze vergelijkbaar
zijn voor verschillende organisaties (landelijk
of lokaal). Zo wordt momenteel in opdracht
van het ministerie van OCW onderzocht hoe
een landelijk samenwerkingsverband voor
publieksdata in de culturele sector opgericht

174

THEMA: DIVERSITEIT EN INCLUSIE
kan worden. Na een inventarisatie van DEN
(het kennisinstituut cultuur & digitale
transformatie) en verder onderzoek door
PPMC/SiRM wordt een Taskforce ingericht
die de opdracht krijgt om een definitief
samenwerkingsverband voor te bereiden.

Categorisering
Het CBS brengt ook verschillende cijfers in
beeld over de achtergrond van burgers,
bezoekers en deelnemers aan het culturele
leven. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen ‘westers’ en ‘niet-westers’ op
basis van de migratieachtergrond. Dit jaar
heeft het CBS echter openbaar gemaakt deze
hoofdindeling te heroverwegen (CBS 2021).
Recente maatschappelijke discussies leggen
bloot dat deze categorieën onwenselijk zijn,
omdat ze een discutabel onderscheid in stand
houden en niet waardevrij zijn. Ze zetten
mensen met een migratieachtergrond weg als
‘niet van hier’ en roepen volgens de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) ‘koloniale
associaties’ op (Bovens 2016). Daarnaast kan
de vraag gesteld worden wat men precies wil

meten bij het onderzoeken van D&I. Wat
zeggen vragen als ‘Waar kom je vandaan?’ of
‘Waar zijn je ouders geboren?’ ons over D&I
en hoe helpen ze om meer divers en inclusief
te worden? Wanneer is het terugbrengen naar
bepaalde categorieën behulpzaam bij
onderzoek, en wanneer houden ze juist
ongelijkheid of onbewuste vooroordelen in
stand? 146

Wat willen we meten?
Het onderzoeken van diversiteit en inclusie is
complex, en sectorbreed is er dan ook nog
geen duidelijkheid of consensus over wát we
precies willen meten, waarom en hoe. Dat
zorgt ook voor tekortkomingen in het
onderzoek naar diversiteit en inclusie. Om
constructieve stappen te kunnen zetten naar
het eenduidig en op relevante wijze
onderzoeken (en dus in kaart brengen) van
D&I in de culturele sector moet eerst in
beeld gebracht worden wat we willen meten
en hoe. Daarvoor moet ook duidelijk zijn wat
we (nog) niet weten. Hiertoe zijn al
verschillende initiatieven en overleggen in de
sector gaande, zo blijkt uit gesprekken met

het veld, bijvoorbeeld binnen het Landelijk
overleg inclusie, georganiseerd door het
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA), penvoerder van de
Code Diversiteit en Inclusie.
3. WAT GAAT DE CULTUURMONITOR
DOEN?
In de komende jaren besteden we in de
Cultuurmonitor extra aandacht aan het
thema diversiteit en inclusie. D&I snijden
dwars door alle in de Cultuurmonitor
behandelde thema’s (van arbeidsmarkt tot
consumptie en infrastructuur) en domeinen
(van erfgoed tot games of podiumkunsten)
heen. Daarom proberen we trends en
ontwikkelingen op het gebied van D&I in elk
van de rapportages bij de verschillende
domeinen terug te laten komen. Omdat D&I
ook een overkoepelend vraagstuk vormen
verdienen ze echter ook een eigen
landingspagina waar informatie over het
thema gebundeld wordt. Op de themapagina
op www.cultuurmonitor.nl starten we met
het samenbrengen van reeds bestaand
onderzoek over inclusie en diversiteit.

146 Dit kwam in januari 2021 ter sprake bij het Landelijk overleg inclusie, dat wordt georganiseerd door het LKCA (penvoerder van de Code Diversiteit en Inclusie). Deelnemers van dit besloten overleg zijn
ca. 30 afgevaardigden van culturele fondsen, brancheverenigingen, gemeenten en (sectoroverstijgende) culturele instellingen die vanuit hun rol een bijdrage leveren aan D&I. Hier worden recente
ontwikkelingen, onderzoeken, en vraagstukken besproken om elkaar te inspireren en verder te helpen op het gebied van D&I. De Boekmanstichting neemt deel aan dit overleg.
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Op termijn hopen we ook antwoord te
kunnen geven op vragen als: Hoe meet je
D&I? Welke datasets en
onderzoeksmethoden over diversiteit en
inclusie zijn er beschikbaar en hoe kunnen
deze ontsloten worden via de monitor?

Vermeij, L. en W. Hamelink (2021) Lang niet
toegankelijk: ervaringen van
Nederlanders met een lichamelijke
beperking als spiegel van de
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BIJLAGE A:
GESPREKSPARTNERS
In de Cultuurmonitor verzamelen de onderzoekers
van de Boekmanstichting gegevens en inzichten over
de verschillende thema’s en domeinen. Dit doen zij
samen en in voortdurend gesprek met vele
stakeholders en experts uit de sector, die de monitor
voeden met onmisbare en verdiepende kennis en
informatie.
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AUDIOVISUEEL

ERFGOED

• Doreen Boonekamp (zelfstandig adviseur)
• Joan Chan (Videoland)
• Amira Duynhouwer (Netwerk
Scenarioschrijvers)
• Raymond Frenken (Nederlandse
Audiovisuele Producenten Alliantie)
• Dana Linssen (FilmForward)
• Jonathan Mees (Nederlands Filmfonds)
• Anna Pedroli (Nederlandse Audiovisuele
Producenten Alliantie)

•
•
•
•
•
•
•
•

BEELDENDE KUNST

• Raymond Frenken (Nederlandse
Audiovisuele Producenten Alliantie)
• Derk de Geus (Paladin Studios, Dutch
Games Association)
• Sean Gilis (Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie)
• René Glas (Universiteit Utrecht)
• Christel van Grinsven (Dutch Game
Garden)
• Peter de Jong (Codeglue)
• Adriaan de Jongh (Zelfstandig
ontwikkelaar, Dutch Games Association)
• Siuli Ko (K.O. Productions)
• Eline Muijres (Mi’pu’mi Games, Games
[4Diversity])
• Maarten Stevens (8D Games, Dutch
Games Association)

• Sepp Eckenhaussen (Platform BK)
• Yvonne Franquinet (Amsterdams Fonds
voor de Kunsten)
• Mark Grol (PAN Amsterdam)
• Philip de Jong (Nationale Galerie
Associatie)
• Janneke Visser (Museumvereniging)

Marco van Baalen (KIEN)
Aspha Bijnaar (Musea Bekennen Kleur)
Maartje de Boer (RCE, Erfgoedmonitor)
Marcus Cohen (DEN)
Maurits van der Graaf (Pleiade)
Chris Groeneveld (NDE)
Susanne Verburg (KIEN)
Gaby Wijers (Lima)

GAMES

• Jesse de Vos (Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid)
• Viktor Wijnen (Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht)
LETTEREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eveline Aendekerk (CPNB)
Niels Bakker (Stichting Lezen)
Joris de Bruin (CPNB)
Annemiek van de Burgt (KB)
Martijn David (Groep Algemene
Uitgevers)
Klaas Gravesteijn (Vereniging van
Openbare Bibliotheken)
Marcel Hooft van Huysduynen
(Auteursbond)
Annemiek Neefjes (De Schoolschrijver)
Marjolein Oomes (KB)
Tiziano Perez (Letterenfonds)
Jurriaan Rammeloo (KVB Boekwerk)
Anne Schroën (Koninklijke
Boekverkopersbond)
Mathijs Suidman (CB)
Annemarie van Toorn (Auteursbond)
Roos Wolters (Stichting Lezen)
Anne Zeegers (De Schrijverscentrale)
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ARCHITECTUUR

MUZIEK

THEATER

• Floris Alkemade (toenmalig
Rijksbouwmeester)
• George Brugmans (International
Architecture Biënnale Rotterdam)
• Dominique Geelen (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie)
• Ludo Groen (Het Nieuwe Instituut/The
Berlage)
• Cilly Jansen (Architectuur Lokaal)
• Anneleen de Jong (Bureau
Architectenregister)
• Jasper Kraaijeveld (Branchevereniging
Nederlandse Architectenbureaus)
• Jorrit Rosema (Bureau
Architectenregister)

• Joan Biekman (Cultuurschakel, per
november 2021 Fonds Podiumkunsten)
• Arne Dee (VNPF)
• Iris Daalder (NAPK)
• Chris Dingjan (VVNO)
• Piet van Gennip (het Balletorkest, VVNO)
• Will Maas (vakgroep muziek
Kunstenbond, Fontys Rockacademie
Tilburg, zelfstandig musici)
• Julian Schaap (Erasmus Universiteit
Rotterdam)
• Berend Schans (VNPF)
• Peter Smidt (oprichter ESNS, voormalig
Buma Cultuur)
• Mirjam Terpstra (NAPK)
• Marianne van de Velde (Fonds
Podiumkunsten)
• Floris Vermeulen (Fonds Podiumkunsten)
• Kees van Weijen (STOMP, IMPALA)

• Simon van den Berg
(Theatermaker/Theaterkrant.nl)
• Iris Daalder (NAPK)
• Lucia van Heteren (Theaterkrant.nl/
Stichting BPN, Rijksuniversiteit
Groningen)
• Jenny Mijnhijmer (Fonds Podiumkunsten)
• Siart Smit (Oerol Festival, Verenigde
Podiumkunstenfestivals)
• Mirjam Terpstra (NAPK)
• Marianne van de Velde (Fonds
Podiumkunsten)
• Vertegenwoordigers van Platform
Aanvang!
• Ron Visser (Fonds Podiumkunsten)

DESIGN
• Annemartine van Kesteren (Museum
Boijmans van Beuningen)
• Jorn Konijn (Dutch Design Week)
• Madeleine van Lennep (BNO)
• Gitta Luiten (BMC)
• Olle Lundin (Het Nieuwe Instituut)
• Ellen Rass (Dutch Design Foundation)
• Eva Roolker (Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie)
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Auteurs: Janna Michael en Maartje Goedhart
De Cultuurmonitor is een instrument door en voor de
culturele sector dat de komende jaren steeds verder
uitgebouwd en doorontwikkeld zal worden. Samen
met de sector verzamelen en analyseren wij in de
Cultuurmonitor data en inzichten over het culturele
leven in Nederland. In deze tekst geven we een
overzicht van de methodologie achter de
Cultuurmonitor, alsook van de werkprocessen en de
mechanismen waarmee we de kwaliteit van de
Cultuurmonitor waarborgen.

BIJLAGE B: METHODOLOGIE
De Cultuurmonitor is een instrument door
en voor de culturele sector dat de komende
jaren steeds verder uitgebouwd en
doorontwikkeld zal worden. Samen met de
sector verzamelen en analyseren wij in de
Cultuurmonitor data en inzichten over het
culturele leven in Nederland. In deze tekst
geven we een overzicht van de methodologie
achter de Cultuurmonitor, alsook van de
werkprocessen en de mechanismen waarmee
we de kwaliteit van de Cultuurmonitor
waarborgen.
Kwalitatieve informatie in de
Cultuurmonitor is te vinden in
domeinhoofdstukken en themahoofdstukken.
Domeinen binnen de Cultuurmonitor zijn te
vergelijken met deelsectoren of culturele
disciplines. Op dit moment bevat de
Cultuurmonitor informatie over de domeinen
‘Architectuur’, ‘Audiovisueel’, ‘Beeldende
kunst’, ‘Design’, ‘Erfgoed’, ‘Games’,
‘Letteren’, ‘Muziek’ en ‘Theater’. In de
toekomst zullen hier nog meer domeinen en
verdere uitsplitsingen aan toegevoegd
worden. Themahoofdstukkens van de
Cultuurmonitor behandelen onderwerpen die
niet alleen in één cultureel domein spelen,
maar van belang zijn voor de hele
cultuursector. Themahoofdstukken plaatsen
ontwikkelingen in breder maatschappelijk
perspectief en maken het mogelijk

dwarsverbanden tussen domeinen te
ontdekken.
Een meer kwantitatieve benadering
biedt de online database, die sinds december
2021 door middel van een dashboard op
onze nieuwe website ontsloten is. Hierin
verzamelen we belangrijke indicatoren over
het culturele leven in Nederland. De
indicatoren brengen verschillende aspecten
van het culturele leven meerjarig in beeld. In
de database hanteren we een flexibele
omgang met indicatoren. We stellen geen
beperkingen aan de totale set indicatoren,
maar wel aan individuele indicatoren. Deze
dienen in elk geval meerjarig en duurzaam
verzameld te worden, betrouwbaar en
traceerbaar te zijn, en overkoepelend inzicht
te bieden. Het dashboard nodigt nu al uit om
verschillende gegevens op te zoeken en wordt
de komende tijd verder gevuld met relevante
indicatoren.
Om de aangeboden kennis, data en
informatie van en over de sector in de
Cultuurmonitor te borgen, baseren we ons
werk op een kwaliteitscyclus, bestaande uit
drie werkprocessen die verschillende
kwaliteitsmechanismen inhouden: 1. op basis
van analyse, gesprekken en monitoring
kansen voor kennisopbouw signaleren en
agenderen, 2. ontwikkelen van nieuwe
kennis door verbinding te leggen met

optimaal gebruik van reeds beschikbare data
en 3. kennis delen en gebruiken als voeding
voor nieuwe ontwikkelingen in de culturele
sector. Deze cyclus staat ook centraal in de
bredere werkzaamheden van de
onderzoekers, en de Boekmanstichting als
geheel.

In het navolgende bespreken we hoe we
binnen de Cultuurmonitor deze elementen
toepassen (werkprocessen) en welke
mechanismen we gebruiken om kwaliteit te
waarborgen.
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1. SIGNALEREN
Centrale vraag: hoe zorgen we ervoor dat we
tijdig trends, trendbreuken en actuele
ontwikkelingen signaleren?

Werkwijze onderzoek
Een belangrijk onderdeel van de beginfase
van het onderzoek voor een nieuwe
rapportage of de actualisatie van een
bestaande rapportage is bureauonderzoek.
We inventariseren recente onderzoeken en
rapportages met betrekking tot een domein
of een thema en baseren ons op actuele
kennis en documentatie van de kennisbank
van de Boekmanstichting. Daarnaast maken
we gebruik van openbare bronnen, van onder
andere onderzoeksinstellingen,
brancheorganisaties of overheden, die
vervolgens (indien relevant) toegevoegd
worden aan de kennisbank.
Belangrijke bron van onze kennis van
trends en ontwikkelingen zijn vervolgens
gesprekken met het veld: we consulteren
regelmatig experts en stakeholders in de
culturele sector. Elke onderzoeker is
verantwoordelijk voor het onderhouden en
uitbouwen van het netwerk, ten behoeve van
het signaleren van trends en ontwikkelingen

binnen de domeinen of thema’s waarvan zij
of hij auteur is. In aanvulling hierop wisselen
we als team kennis uit en versterken we
elkaars netwerken. Door de onderlinge
kennisdeling en uitwisseling houden we
elkaar niet alleen scherp maar kunnen we
ontwikkelingen in verschillende deelsectoren
vergelijken en contrasteren. Zo inspireren we
elkaar en vindt er een kruisbestuiving plaats.
Naast structureel overleg met
verschillende stakeholders uit het culturele
veld (zie beneden), overleggen we twee keer
per jaar met een delegatie van het ministerie
van OCW over de inhoudelijke ontwikkeling
van de Cultuurmonitor en kennisbehoeftes.
De onderzoekers zijn naast hun
werkzaamheden aan de Cultuurmonitor
bezig met verschillende onderzoeken in
opdracht waardoor onze kennis over de
culturele en creatieve sector wordt versterkt.
Ook binnen de Boekmanstichting als geheel
wisselen we kennis uit en signaleren we
relevante trends en ontwikkelingen binnen de
culturele sector. Op deze manier profiteert de
ontwikkeling van de Cultuurmonitor ook van
de kennis die opgedaan wordt via het
tijdschrift Boekman, en overige activiteiten
van de Boekmanstichting.

Gebruikersfeedback
Gebruikersfeedback is belangrijk voor de
verdere ontwikkeling van de Cultuurmonitor.
Gebruikersfeedback geeft ons inzichten over
het aansluiten van inhoud, gebruik en vorm
van de monitor aan de behoeftes van
gebruikers. Zo verzamelen we inzichten over
bezoek en leesduur van de
Cultuurmonitorwebsite via Google Analytics.
Op onze in december 2021 gelanceerde
nieuwe website helpen veel gebruikte
zoektermen ons om meer inzicht te krijgen in
behoeften van de gebruikers. Tot slot toetsen
we regelmatig via kwalitatieve interviews en
gebruikersworkshops of de vorm en inhoud
van de Cultuurmonitor aansluiten bij de
behoeften van de belangrijkste doelgroepen.
2. ONTWIKKELEN
Centrale vraag: hoe en met wie ontwikkelen we
nieuwe kennis? En welke criteria stellen we voor
de rapportages en inhoudelijke kwaliteit?
Het onderzoeksproces omvat zowel de
hierboven omschreven werkprocessen voor
het signaleren van nieuwe trends als het
ontwikkelen van gefundeerde kennis. Voor
domeinhoofdstukken werken we met een
vaste indeling waarin we kerngegevens
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ontsluiten, belangrijke trends en
ontwikkelingen duiden, en bespreken wat we
nog niet over een domein weten. Waar
relevant besteden we in de
domeinhoofdstukken aandacht aan
ontwikkelingen in verschillende kernthema’s
die ook onderdeel uitmaken van het
dashboard: arbeidsmarkt, bereik via de
media, beroepsonderwijs, beoefening in de
vrije tijd, cultuur in het onderwijs,
consumptie, cultuuruitingen, draagvlak en
interesse, geldstromen en organisaties. Naast
de domeinen zijn ook sectoroverkoepelende
themarapportages onderdeel van de
Cultuurmonitor. Deze brengen informatie
over verschillende domeinen samen.

Kwaliteitsmechanismen voor
rapportages
Alle rapportages worden voor publicatie
kritisch door ten minste twee collega’s
gelezen en beoordeeld op de inhoud. Deze
vorm van peerreview waarborgt de kwaliteit
van de rapportages. Verder worden alle
rapportages voor publicatie voorgelegd aan
de geconsulteerde gesprekspartners. Tot slot
vindt op alle rapportages professionele
eindredactie plaats.

Actualiteit website
Een betrouwbare monitor levert naast
betrouwbare ook actuele informatie. We
updaten bestaande rapportages regelmatig,
zeker wanneer nieuwe data of ontwikkelingen
daar aanleiding toe geven. Verder lopen we
de rapportages op actualiteit na: zijn er
ondertussen nieuwe ontwikkelingen
gesignaleerd, waardoor bijvoorbeeld delen
van de tekst onjuist of achterhaald zijn?
Kloppen de hyperlinks nog? Minimaal
eenmaal per jaar worden de data per domein
en thema geüpdatet in de database.
Visualisaties op de website die uit de
database gevoed worden, worden dan ook
aangepast. In 2021 hebben alle bestaande
rapportages een grote update gekregen:
gesprekken met stakeholders hebben plaats
gevonden, onze bestaande set van
indicatoren werd geëvalueerd en aangepast
en een nieuwe rapportage wordt opgesteld.
De database en bijhorende indicatoren zijn
nog in ontwikkeling.

Uitgangspunten database
Er is geen minimaal of maximaal aantal
indicatoren dat we willen opnemen in de
database, maar we richten ons op 200 tot

300 kwalitatief hoogstaande indicatoren voor
een solide set. Een duidelijke
bronvermelding, omschrijving en
verantwoording van de indicator en de
manier waarop deze berekend is worden voor
de transparantie in het dashboard naast de
indicator getoond. In onze rapportages
besteden we waar relevant ook aandacht aan
de verantwoording van trendbreuken en
methodologische problemen.

Criteria voor het opnemen van
indicatoren en databronnen in onze
online database
Voor het opnemen van indicatoren in de
online database is het een vereiste dat ze
duurzaam verzameld worden. Een onderzoek
dat slechts één of twee keer is uitgevoerd –
zonder perspectief op herhaling in de
toekomst – nemen we, mits relevant, wel mee
in onze rapportage, maar niet in onze
database en daarmee ook niet in het
dashboard.
De online database bevat alleen data
die wij zelf openbaar mogen delen. Als een
indicator voor meerdere domeinen
beschikbaar is, is het wenselijk om deze voor
al deze domeinen op te nemen en zo de
gegevens vergelijkbaar te maken tussen de
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domeinen. Gegevens over het aantal
werkenden in de culturele sector zijn
bijvoorbeeld vaak beschikbaar in aantal
werkzame personen en aantal fte’s. Hier
streven we erna om deze informatie voor alle
domeinen beschikbaar te stellen. Bij het
verzamelen van de data gaan we zo ver als
mogelijk terug, maar (vooralsnog) uiterlijk tot
2005.

gesprekken bijzonder waardevol. Vooral als
het om nieuwe rapportages of uiteenlopende
perspectieven gaat kan het wenselijk zijn om
individuele gesprekken te voeren.
Voor dit jaar hebben we, vanwege de
coronapandemie, vooral individuele
verkennende gesprekken gevoerd en feedback
digitaal opgehaald, in een groepsgesprek of in
tekstuele vorm.

Gesprekken met externen

Begeleiding en extern advies

We streven ernaar om het culturele veld in de
volledige breedte mee te nemen in onze
gesprekken. Daarbij letten we bij de selectie
van gesprekspartners op diversiteit. Die
diversiteit betreft verschillende aspecten: het
soort organisatie waarvoor een
gesprekspartner werkt, geslacht, senioriteit en
invloed, culturele achtergrond en regio. Ook
vertegenwoordiging vanuit alle onderdelen
van de keten is daarbij van belang.
De gesprekken hebben de vorm van
groepsgesprekken of individuele interviews.
Groepsgesprekken zijn belangrijk om
overkoepelende trends of uitdagingen te
identificeren die door middel van
groepsdynamiek tussen de experts vaak
duidelijk worden. Om goed contact op te
bouwen zijn daarnaast individuele

Om de kwaliteit van het proces en de
resultaten in het oog te houden is er bij de
start van het pilottraject in 2020 een
begeleidingscommissie ingesteld. Deze
commissie heeft, in een licht aangepaste
bezetting, ook in 2021 toegezien op de
kwaliteit van de gemaakte keuzes en ons
strategisch geadviseerd. De commissie is als
volgt samengesteld:
1. Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht,
Erasmus Universiteit Rotterdam
(voorzitter);
2. Koen van Eijck, hoogleraar
cultuursociologie, Erasmus Universiteit
Rotterdam;
3. Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur,
gemeente Tilburg;

4. Sarah Malko, bestuurssecretaris
Mondriaanfonds;
5. Cristianne Mattijssen, directeur Erfgoed
en Media, ministerie van OCW;
6. Hugo van der Poel, directeur Mulier
Instituut;
7. Marianne Versteegh, algemeen secretaris
Kunsten ’92;
8. Jakob van der Waarden, directeur Raad
voor Cultuur.
In aanvulling daarop organiseert de
Boekmanstichting vanaf 2021 de volgende
meer gelaagde en inhoudelijke vormen van
raadpleging en afstemming:
• Periodiek overleg vanuit methodologisch
perspectief, twee keer per jaar. Dit overleg
vindt plaats met een selectie van circa vijf
methodologische experts. Zij vormen de
klankbordgroep methodologie. Voor 2021
hebben Andries van den Broek (SCP),
Kim Joostens (CBS), Giselinde Kuipers
(KU Leuven), Claartje Rasterhoff
(Maastricht University), Joris Veerbeek
(Universiteit Utrecht) en Henk Vinken
(Pyrrhula Research Consultants B.V.)
toegezegd.
• Periodiek overleg op domeinniveau. Op
maat worden hiervoor individuele
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gesprekken of focusgroepen met
werkenden en experts in een domein
organiseert.

Interne verantwoordelijkheden
Het team van onderzoekers dat in 2021 aan
de realisatie van de Cultuurmonitor werkt
bestaat uit: Rogier Brom, Thomas van
Gaalen, Maartje Goedhart, Maxime van
Haeren, Janna Michael, Shomara Roosblad,
Bjorn Schrijen en Sabine Zwart.
Iedere onderzoeker is
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen
domein(en) of thema(‘s). Dit betekent ook
dat hij of zij zelf relevante presentaties
bijwoont, actief deelneemt aan
netwerkbijeenkomsten en een eigen netwerk
opbouwt en onderhoudt.
Janna Michael is als projectleider
verantwoordelijk voor de inhoudelijke
ontwikkeling en coördinatie van de
technische realisatie van de online database
en jaarpublicatie. Daarnaast voert zij overleg
met externe partijen, gericht op het maken
van afspraken over gecoördineerde
gegevensverzameling.
Rogier Brom is verantwoordelijk voor
de coördinatie en uitvoering van de
verschillende (onderzoeks)programma’s en

projecten binnen de Boekmanstichting en
verantwoordelijk voor de planning van
onderzoek.
Jan Jaap Knol is als directeur van de
Boekmanstichting betrokken bij de
ontwikkeling van de strategie.
In 2021 deelden Rogier Brom, Jan
Jaap Knol en Janna Michael de coördinatie
van de vergaderingen van de
begeleidingscommissie en overige
adviesgroepen in het kader van de
Cultuurmonitor.

uitwisseling. Onze onderzoekers zijn actief lid
van onderzoeksnetwerken zoals het Platform
Cultuurstatistici, de Landelijke Werkgroep
Cultuurbeleid, het Compendium of Cultural
Policies and Trends, de European
Sociological Association, Cultural Sociology
Lowlands en het Onderzoeksnetwerk cultuur
in onderwijs, vrije tijd en beleid van het
LKCA. Hier presenteren we ons onderzoek
en verzamelen we nieuwe input. Ook met
onze netwerken in de verschillende domeinen
delen we ons werk actief.

3. DELEN

Transparantie

Centrale vraag: hoe zorgen we ervoor dat de
kennis gebruikt word als voeding voor nieuwe
ontwikkelingen in de sector?

Actieve ontsluiting
Kennis ontsluiten we actief via de publicaties
op de website van de Cultuurmonitor, alsook
via de diverse communicatiekanalen van de
Boekmanstichting.
Hiernaast delen we onze bevindingen
met de sector – bijvoorbeeld tijdens
evenementen en presentaties. Zo gebruiken
we conferenties en jaarcongressen van
branches om over ons onderzoek in gesprek
te gaan door presentaties en informele

We leggen onze methodologie zo transparant
mogelijk uit zodat gebruikers gezette stappen
in het verzamelen en bewerken van gegevens
kunnen volgen en indien gewenst kunnen
reproduceren. Met toestemming vermelden
we de namen van gesprekspartners die input
en feedback op een rapportage hebben
geleverd. Op deze manier is het ook voor
gebruikers duidelijk waar onze informatie
vandaan komt, wie er meegedacht hebben en
kunnen we nieuwe gesprekken aangaan
wanneer belangrijke perspectieven ontbreken.
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Toegankelijkheid
Toegankelijkheid van kennis en data is een
belangrijk uitgangspunt voor de
Cultuurmonitor. We oriënteren ons
daarnaast op de richtlijnen voor digitale
websitetoegankelijkheid.

Toetsing
We toetsen het gebruik van de
Cultuurmonitor door bezoekersaantallen van
en de leesduur op deze website via Google
Analytics te volgen. Hiernaast tracken we
citaties van onze rapportages via een Googlealert. Ook werken we met kwalitatieve en
kwantitatieve gebruikersevaluaties.
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The Culture Monitor is an instrument
created by and for use by the Dutch cultural
sector. The monitor collates data and
qualitative insights on developments in
cultural life, thus seeking to contribute
towards a strong cultural sector in the
Netherlands. The Culture Monitor Annual
Report 2021 reviews trends and
developments in the cultural sector in 2020
and 2021. In addition to an introduction and
an overarching chapter, the report consists of
nine domain chapters and four thematic
chapters. Domain chapters provide key
figures and show important trends and
developments for each cultural discipline or
sector. Thematic chapters describe policy
themes and topics that are important for the
entire cultural field. This executive summary
contains highlights of each of the domain and
thematic chapters and the overarching
chapter.

OVERARCHING CHAPTER

DOMAIN ANALYSES

CULTURE IN 2021: FIVE TRENDS

AUDIOVISUAL

This chapter discusses five salient
developments in the Dutch cultural sector,
bringing together themes of broad
significance for the field. Since March 2020,
the ongoing coronavirus pandemic has had
an unprecedented influence on society and
consequently on cultural life. The cultural
sector faced heavy losses in income and
audience reach, and shifts are occurring
within cultural supply and consumption.
Aside from losses, however, new
opportunities arise - particularly in the digital
domain. In addition to its direct effects, the
pandemic has also brought more long-term
developments within the cultural sector to
light. These not only include economic issues
such as the precarity of the cultural and
creative labour market, but also diversity and
inclusion, cultural participation, digitisation
and the increased social engagement of artists
and makers.

The coronavirus pandemic caused
disruptions and shifts in the audio-visual
sector. Cinema sales dropped due to
mandatory closures. Major foreign films were
postponed, which actually increased the
market share of Dutch film. This
postponement might lead to an enormously
packed movie-release schedule when the
postponed films are released eventually. The
same is true for production: the catch-up that
is now being made for postponed
productions is leading to scarcity in the
labour market.
Streaming services have benefited
from the lockdowns, seeing even faster
revenue growth than in previous years. This
growth has several implications for the
industry, including discussion about
reinvesting revenue into the sector and a high
demand for new stories and talented
screenwriters..
THE VISUAL ARTS
Even before the onset of corona crisis, the
position of visual artists was already
particularly precarious. And although many
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institutions have been clamouring for
recently established employment standards
since the crisis, high inequality persists within
the sector. The pay gap between visual artists
is large, female makers are underrepresented
in exhibitions and collections, and despite
increased attention for diversity, museum
and institution boards remain mostly white,
highly educated and male.
The number of visits to art museums
and institutions remains low after two years
of corona crisis, putting some institutions at
risk of irreparable financial damage. Still,
there are silver linings, too: diversity and
inclusion are being pushed harder than ever,
art buyers remain loyal, and digitisation has,
in part, provided a solution for museums,
makers, and galleries since the corona crisis
began.
CULTURAL HERITAGE
Within the field of cultural heritage, there is
an emphasis on community. The shift from
an expert-driven determination of what
constitutes heritage to the relevance of the
heritage community – in which everyone
participates in cultural heritage – is central to
several developments. Examples are the Faro
Convention, the sense of urgency, and
growth of initiatives around the

representation of multiple voices, diversity
and inclusion, and the increasing interest in
intangible heritage.
Due to the ongoing corona pandemic
and the measures taken by the government,
much of the heritage engagement took place
online in 2021. As a result, institutions
gained the ability to reach new audiences,
but digitisation also presented challenges for
the sustainable preservation of cultural
heritage. The latter calls for more digital
partnerships between institutions, both
nationally and internationally.
GAMES
The game industry is growing at impressive
rates every year. The number of game
creators is growing rapidly, as are the number
of players and sales. The corona crisis has
generally reinforced this trend. In addition to
economic value, the cultural recognition of
games is also rising. Increasingly, this results
in crossovers with other cultural domains.
Nevertheless, the industry also faces
challenges. Dutch creators, for instance, have
less access to subsidy opportunities than their
colleagues in other countries. Additional
efforts are needed to preserve (Dutch) games
as cultural heritage. The increasing number
of new games makes it more difficult to stand

out with a new game. The game industry has
a long way to go with its own diversity,
although a positive development is that an
increasing number of individuals and
organisations are taking steps into this
direction.
LITERATURE
The corona crisis created ‘a year of winners
and losers’ in the book market. People were
reading more, which resulted in a growing
market and major profits for online sellers. At
the same time, the corona crisis negatively
impacted physical bookshops, writers and the
reading skills of schoolchildren. The corona
crisis also worked to the disadvantage of the
previously launched Reading Offensive, a
collective effort to promote reading for which
there is an increasing need due to the rapid
decline in reading skills and enjoyment of
reading among the Dutch population.
The need to make the literary field
more diverse and inclusive is growing, with
various ambitions, initiatives and research
projects as a result. Renewal in the field is
also reflected in various forms of innovation,
which include new methods for metadata,
book recommendations, digital literature,
and spoken word.
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ARCHITECTURE
Architects and spatial designers have an
integral role to play in transitions such as
climate adaptation and are increasingly seen
as experts on societal issues. Consequently,
this also changes the role of the architect
within the profession. Another change within
the profession is the significant growth in the
number of self-employed persons, due to the
reduced scale and fragmentation in the
labour market. This makes the position of
the (independent) architect vulnerable.
Larger firms are better able to withstand
financial risks, which means they can
participate in public tenders more often.
When looking at gender relations in
the Dutch architecture sector, women are
usually in the minority. Nevertheless, we see
an increasing number of women in
architecture-related educational programmes,
and initiatives to make the sector more
inclusive are also on the rise.
DESIGN
Like architecture, design is used to address,
solve or investigate pressing societal issues.
The so-called discipline of social design
exemplifies this. This phenomenon is
certainly not new, but it gathers increasing

Performing arts in the Culture Monitor
currently consist of two sub-domains: Music
and Theatre.

performances usually do not (yet) work as a
revenue model.
Currently, limited data is available on
diversity and inclusion in the Dutch music
sector. However, there are indications of
exclusion mechanisms based on ethnicity.
Available research also shows that female
musicians, on average, generate less income
with music and tend to be more involved in
educational activities than their male
colleagues. A movement towards a more
inclusive music sector is visible. The sector is
also working towards more sustainability. For
instance, musicians and organisations –
especially now during the corona crisis –
question their travel behaviour, and festivals
and music venues are working on more
sustainable energy sources, buildings and
catering.

Music

Theatre

Like the other performing arts sectors, the
music sector, has been hit hard by the corona
pandemic because live performances are an
important form of expression and source of
income. The digitisation of performances is
therefore an important response from the
sector, and digital performances can reach
large audiences. At the same time, digital

The corona crisis exposed several bottlenecks
in the performing arts system, as well as in
cultural funding. Theatre producers without
structural subsidy saw the greatest shrinkage
in their own income. The vulnerable position
of self-employed persons in the performing
arts sector was painfully exposed. The
intended trickle-down effect of the

social support and awareness and is
simultaneously supporting a growing interest
in inclusive design. The field of work for
designers is broadening, and crossovers
between design and other sectors are
occurring more frequently.
In addition, sustainability is prevalent
in the design sector: designers are
increasingly experimenting with new, organic
materials and are joining in the worldwide
pursuit of recycling and circularity. The
versatility and boundlessness of design make
it an exceptionally dynamic field.
THE PERFORMING ARTS
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supporting subsidy measures did not
materialise. In other sub-sectors, total
turnover shrank less sharply due to the
stabilising effect of long-term subsidies and
the corona related aid initiated by the
government.
There were also promising
developments in the theatre sector. Theatres
experimented with new possibilities for
online presentations in order to be able to
still reach audiences. In addition to this,
several initiatives were created to strengthen
diversity and inclusion in the sector.

THEMATIC ANALYSES
PROFESSIONAL PRACTICE AND THE
CULTURAL LABOUR MARKET
The cultural labour market in the
Netherlands has grown over the past decade.
However, a distinction should be drawn
between the number of jobs for employees
and the number of self-employed persons,
with the latter growing faster. It is difficult to
determine how much work has actually been
added with the growth in the number of
people employed in the sector. Differences
can be seen between the subsectors and the
occupational groups within them. In this
chapter, we examine the volume of
employment, characteristics of professional
practice, the influence that corona has had
on both of these, and the degree of
accessibility of the cultural labour market.
Finally, the steps taken to implement change
in a focused manner are outlined.
CULTURE AND PARTICIPATION
An inescapable conclusion of the analysis is
that cultural participation is unequally
distributed across the population.
Educational career, income and migration
background continue to have an effect on

cultural participation. Pre-existing differences
between social groups may even have
increased during the corona crisis. But how
permanent are the effects of the corona crisis
on participation in cultural life?
The recovery of the cultural sector
may take some time given the continuing
uncertainty due to the ongoing corona crisis.
It is not a foregone conclusion that the ‘old’
audience will find its way back. There is
plenty of attention for the cultural
infrastructure, but it is just as important to
think about the recovery of cultural
participation. Because although people did
not remain idle during the crisis – they read
more, played more games, streamed more
and video-on-demand flourished –
substantial efforts will be necessary to make
culture ‘by and for everyone’ possible.
SUSTAINABILITY
The figures leave no room for doubt: the
earth is warming up, with major
consequences for the quality of life in the
world. It is therefore necessary to increase
sustainability, and the cultural sector can
play an important role in this. Not only can
the sector reduce its own ecological footprint,
but it can also encourage others to do so and
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contribute towards creative solutions for the
climate crisis.
Research shows a strong motivation
for this within the sector, but also that
bottlenecks such as the lack of money, time
and knowledge can make it difficult to
translate ambitions into action. Here lies a
possible role for the government. At the
moment, an increasing number of
municipalities are working (together) to make
the cultural sector more sustainable, but
there is a lack of attention to sustainability in
national cultural policy.
DIVERSITY AND INCLUSION
Together, diversity and inclusion are a core
theme of the Culture Monitor in the coming
years. In the monitor and at the Boekman
Foundation as a whole, we are committed to
critically addressing diversity and inclusion.
In doing so, we highlight the societal debate
and importance of diversity and inclusion. In
this chapter, we bring together already
existing research on diversity and inclusion.
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De Boekmanstichting is het onafhankelijke
kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid
in Nederland. Zij verzamelt, analyseert en
verspreidt data en informatie over de
cultuursector en stimuleert en faciliteert het
gefundeerde cultuurdebat.

Wil je in gesprek over de resultaten van de
Cultuurmonitor? Heb je vragen of ideeën
voor aanvullende gegevens voor
toekomstige edities? Wil je een presentatie
van de resultaten in jouw organisatie of
netwerk? Dan horen we graag van je via
secretariaat@boekman.nl!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij
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fotokopieën, opnamen, of op enige andere
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toestemming van de uitgever. Voor het
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andere compilatiewerken (art. 16
Auteurswet 2021) dient men zich tot de
uitgever(s) te wenden.
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