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1. INLEIDING 

De gemeente Emmen vindt kunst en cultuur belangrijk voor de gemeente Emmen omdat ze 

bijdragen aan Emmen als complete en dynamische gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken 

en recreëren is. Kunst en cultuur midden in de samenleving en bereikbaar voor alle inwoners. Alle 

inwoners moeten ervan kunnen genieten, zowel zelf cultuur maken als cultuur meemaken 1.  

 

Om de werkelijke mate van (actieve dan wel passieve) cultuurparticipatie van de inwoners te meten 

en te volgen in de loop van de tijd, en om antwoord te krijgen op de vraag hoe vraag en aanbod zich 

lokaal tot elkaar verhouden, heeft de gemeente Emmen in 2014 een cultuurmonitor opgezet. 

Belangrijkste doel is om de kansen voor (cultuur)beleid in beeld te brengen.  

 

Om gezamenlijke gegevens op het gebied van cultuurparticipatie op te halen is in 2014 door STAMM 

CMO2 een vragenlijst uitgezet onder de Emmense bevolking. In 2014 hebben 1.473 inwoners de 

vragenlijst ingevuld. Na afloop is er een rapport verschenen waarin de resultaten van die nulmeting 

terug te vinden zijn.  

 

Omdat de kracht van een monitor zit in de mogelijkheid om vergelijkingen te maken met het 

verleden is in het najaar van 2016 besloten een vervolgmeting te doen. Deze is opnieuw uitgevoerd 

door CMO STAMM. Er is een grotendeels gelijke vragenlijst uitgezet naar een steekproef van 

inwoners uit de gemeente Emmen. Het feit dan Emmen culturele gemeente is heeft in enkele 

nieuwe vragen geresulteerd. Er hebben 2840 inwoners de vragenlijst ingevuld 3. Dat is ongeveer een 

verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van de nulmeting in 2014.  

 

In deze rapportage zijn de resultaten van het huidige onderzoek en de nulmeting uit 2014 bij elkaar 

gebracht.  

 

V r a a g s t e l l i n g  

De vraagstelling kan in de volgende onderzoeksvragen onderverdeeld worden:  

• Wat is het bereik van het cultuuraanbod bij de burgers in Emmen?  

• Hoeveel burgers in Emmen nemen actief deel aan culturele activiteiten?  

• Hoe groot is de cultuurparticipatie per gebied/wijk? 

• In hoeverre maken de burgers in Emmen gebruik van de verschillende media bij het 

(indirect) tot zich nemen van cultuur?  

• Wat is het oordeel van de burgers uit de gemeente Emmen over cultuur in het algemeen?  

• Hoe beoordelen de inwoners van Emmen het aanbod van cultuur in de gemeente Emmen?  

• Hoe kun je het aantal burgers in Emmen dat actief deelneemt aan culturele activiteiten  

vergroten? 

• Hoe kun je burgers actief betrekken bij de totstandkoming van het cultuurbeleid van 
Emmen?  

                                                           
1 Concept Cultuurnota 2018-2012 Van Goede Grond   
2 Voorganger van de fusieorganisatie CMO STAMM 
3 De overgrote meerderheid  heeft de vragenlijst volledig ingevuld. 



 
Het doel van het onderzoek is om de kansen voor (cultuur)beleid opnieuw in beeld te brengen om zo 

te kijken welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van cultuurparticipatie. Het doel is geen 

effectmeting van beleid, omdat er meer krachten ingrijpen in houding en gedrag van mensen dan 

alleen cultuurbeleid. Om diezelfde reden is het niet mogelijk om causale conclusies te trekken als het 

gaat om ontwikkelingen in cultuurparticipatie.  

 

R e p r e s e n t a t i v i t e i t  

In totaal hebben 2840 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 2588 de vragenlijst volledig 

hebben ingevuld. Dat is een respons van 15%. Deze respons is voldoende om betrouwbare4 

uitspraken te kunnen doen over de totale populatie Emmenaren van 18 jaar en ouder. 

 

V e r g e l i j k i n g  m e t  2 0 1 4  

De resultaten van de Emmense cultuurmonitor 2017 worden in dit rapport vergeleken met de 

resultaten van dezelfde monitor in 2014. Slechts op enkele plaatsen is iets gewijzigd omdat 

bijvoorbeeld een instelling of organisatie niet langer bestaat of is een vraag toegevoegd omdat er 

een sprake is van een nieuwe situatie. In figuren zijn steeds de huidige resultaten weergegeven 

naast de resultaten van 2014. Dit gebeurt soms in dezelfde figuur en soms, ten bate van de 

leesbaarheid, in een tweede figuur. 

 

L e e s w i j z e r  

Hoofdstuk 2 geeft de belangrijkste resultaten weer uit de Cultuurmonitor Emmen 2017. Hoofdstuk 3 

gaat in de op actieve cultuurparticipatie: het aandeel van de Emmense bevolking dat zelf actief 

culturele activiteiten beoefent, al dan niet in georganiseerd verband. Hoofdstuk 4 gaat in op de 

passieve cultuurparticipatie: het bezoek aan voorstellingen en culturele instellingen. Hoofdstuk 5 

behandelt de waardering van de inwoners voor kunst en cultuur in het algemeen, en voor het 

cultuuraanbod in de gemeente in het bijzonder. Hoofdstuk 6 behandelt de conclusies aan de hand 

van de onderzoeksvragen.  

 

  

                                                           
4 Betrouwbaarheidsniveau 99%; foutmarge 2,5%.  
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2. SAMENVATTING 

Hieronder volgt een aantal opvallende uitkomsten van de tweede meting. In 2017 is op veel 

aspecten sprake van hogere actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente Emmen dan in 

2014.  

- Van de inwoners van Emmen heeft 48% in de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd één of meer 

culturele activiteiten uitgeoefend. De meest beoefende activiteiten zijn tekenen/schilderen 

(19%), zingen (17%), fotografie/film (12%) en het bespelen van een muziekinstrument (12%). Er 

zijn meer actieve cultuurparticipanten dan in 2014 (40%). 

 

- Van de mensen die cultureel actief zijn, heeft 43% de resultaten van hun werk wel eens 

gepresenteerd buiten de huiselijke kring. Van deze groep heeft 54% dit gedaan via sociale media 

als Facebook en Twitter (was 41% in 2014).  

 

- De bekendheid van de ‘cultuurkoppelaar amateurkunsten’ is nog beperkt. Een enkeling (3%) 

geeft aan haar te kennen. Iets meer dan de helft daarvan (54%) zegt wel eens contact met haar 

te hebben gehad. 

 

- De meest genoemde reden om niet cultureel actief te zijn, is ‘geen interesse’ (50%), gevolgd 

door ‘geen tijd’ (30%) en ‘het is te duur’ (19%) 

 

- 13% van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden een vorm van onbetaald werk verricht 

voor een culturele organisatie (was 16% in 2014).  

 

- Het aandeel dat cultureel actief is geweest in de afgelopen 12 maanden is het grootst onder de 

jongste groep (18-29 jarigen) (62%) (was 48% in 2014).  

 

- Van de inwoners van Emmen heeft 86% in de afgelopen 12 maanden minimaal één film- muziek, 

dans- of theatervoorstelling gezien, binnen of buiten Emmen. 82% deed dit binnen de gemeente 

Emmen (was 76% in 2014). Wanneer het bioscoopbezoek buiten beschouwing wordt gelaten, 

heeft nog steeds 81% van de inwoners minimaal één voorstelling gezien (binnen of buiten 

Emmen).  

 

- Van de inwoners heeft 59% in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 

bezienswaardig gebouw, museum, tentoonstellingsruimte of galerie. 36% deed dit binnen de 

gemeente Emmen. 

 

- 76% van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden minstens één maal stilgestaan bij een 

kunstwerk of kunstvoorstelling op straat of ergens anders in de openbare ruimte. 

 

  



- Van de Emmense culturele instellingen is het Atlas theater het meest bekend, gevolgd door 

Bioscoop Utopolis, Veenpark Barger-Compascuum en de Openbare Bibliotheek. De meest 

bezochte instellingen zijn Utopolis en het Atlas theater (59% resp. 46% van de inwoners heeft in 

afgelopen 12 maanden deze instellingen bezocht). 

 

- 99% van de inwoners kent ten minste één Emmens festival of evenement. 72% van de 

Emmenaren heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal één festival bezocht. 

 

- 54% van de inwoners is in het afgelopen jaar wel eens naar een voorstelling, optreden of 

tentoonstelling buiten de gemeente geweest. De meest genoemde reden hiervoor is dat 

bepaalde voorstellingen niet in Emmen worden gegeven. 

 

- Van de inwoners heeft 75% in de afgelopen 12 maanden ten minste één boek gelezen. 

 

- De meest gebruikte informatiebronnen voor informatie over de locatie en het tijdstip van 

culturele activiteiten zijn vrienden en familie, op de voet gevolgd door huis-aan-huisbladen en 

regionale dagbladen. Sociale media worden steeds vaker geraadpleegd. 

 

- 74% van de inwoners vindt kunst en cultuur (heel) belangrijk voor de Nederlandse samenleving. 

73% vindt kunst en cultuur (heel) belangrijk voor de gemeente Emmen. Opvallend is dat slechts 

39% aangeeft kunst en cultuur (heel) belangrijk te vinden voor zichzelf.  

 

- De inwoners geven zowel de hoeveelheid van het cultureel aanbod in Emmen als de kwaliteit 

van dit aanbod een rapportcijfer van 6,7. Dit is hoger dan in 2014 (6,4). Bijna tweederde van de 

Emmenaren (64%) waardeert het cultureel aanbod (hoeveelheid en kwaliteit) met een 7 of 

hoger.  

 

- 48% van de inwoners noemt het aanbod voldoende in variatie (was 39% in 2014), 48% vindt het 

voldoende in aantal (was 40%), 40% vindt het voldoende betaalbaar (was 36%) en 53% vindt dat 

het aanbod voldoende bekend is (was ook 53%). Vond in 2014 bijna een kwart van de inwoners 

het culturele aanbod in Emmen niet voldoende betaalbaar, in 2017 is dit aandeel 17%. 

 

- Gevraagd naar mogelijkheden om het cultureel aanbod in Emmen zodanig te veranderen dat 

men meer of actiever zou deelnemen, wordt vooral gezegd dat culturele activiteiten (nog) beter 

kenbaar gemaakt moeten worden (een centraal informatiepunt, sociale media) en dat er meer 

georganiseerd zou moeten worden voor jongeren van 15-25 jaar. Ook de betaalbaarheid van het 

aanbod wordt veel genoemd.  
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3. ACTIEVE CULTUURPARTICIPATIE 

 

Dit hoofdstuk richt zich op actieve cultuurparticipatie; met andere woorden het zelf actief 

beoefenen van of deelnemen aan kunst en cultuur. Er wordt ingegaan op het zelf beoefenen van 

culturele activiteiten, op het lidmaatschap van culturele verenigingen en op vrijwilligerswerk in de 

culturele sector. Ook gaan we in op redenen om niet deel te nemen aan cultuur in de gemeente. 

 

ACTIVITEITEN 

Van de inwoners van Emmen heeft 48% de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd één of meer 

culturele activiteiten uitgeoefend (20% één activiteit, 11% twee activiteiten en 16% drie of meer 

activiteiten). Daarmee zijn er meer actieve cultuurparticipanten dan in 2014 (40%). 

Onderstaande grafiek geeft aan welk deel van de inwoners een bepaald soort activiteit beoefent. 

 

 

Grafiek 1 Percentage inwoners dat verschillende disciplines beoefende in afgelopen 12 maanden 

 
 

Het aantal actieve beoefenaars is voor alle disciplines toegenomen. Uit de grafiek blijkt verder dat 

een kwart van de inwoners zich op de één of andere manier bezig houdt met muziek; een 

vergelijkbaar percentage houdt zich bezig met beeldende kunst. De kleinste categorieën zijn 

‘heemkunde’, ‘dans‘ (beide 5%) en ‘theater’ (3%). 
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In de volgende grafiek zijn de activiteiten verder uitgesplitst.5  

 

Grafiek 2 Percentage inwoners dat verschillende culturele activiteiten beoefende in afgelopen 12 maanden 

 
 

Ongeveer één op de vijf Emmenaren tekent of schildert wel eens. Ook zingen is een favoriete 

bezigheid. Gevolgd door fotografie/film en het bespelen van een muziekinstrument. De overige 

activiteiten worden door minder dan 10% van de inwoners beoefend. 

Met hiphop- en rapmuziek maken houdt nog geen 1% zich bezig. Daarvan zitten er 30 in de 

steekproef. Dat betekent dat in de enquête de vervolgvragen (over frequentie, intensiteit, 

lidmaatschap verenigingen etc.) ook maar door een klein aantal respondenten zijn beantwoord. De 

percentages die in de rest van dit hoofdstuk worden genoemd bij deze activiteit, moeten daarom 

met enige voorzichtigheid worden gelezen. De overige disciplines worden door (veel) meer dan 50 

mensen in de steekproef beoefend.  

                                                           
5 Onder de categorie ‘beeldhouwen en boetseren’ valt ook: pottenbakken en sieraden maken. 
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FREQUENTIE EN TIJDSBESTEDING 

De frequentie waarmee mensen een culturele activiteit beoefenen, verschilt per activiteit of 

discipline.  

In onderstaande grafiek is weergegeven hoe vaak de inwoners die een bepaalde activiteit 

beoefenen, dit in de afgelopen 12 maanden hebben gedaan. Bovenaan staan de activiteiten die het 

vaakste 12 keer of meer beoefend werden. 

 

Grafiek 3 Aantal keer dat beoefenaren hun activiteit in de afgelopen 12 maanden hebben beoefenend 

 
 

Hoewel we eerder zagen dat meer inwoners van Emmen zelf een culturele activiteit zijn gaan 

uitoefenen, doen zij dit wel minder frequent dan drie jaar geleden. Dat geldt voor alle disciplines.  

Spelen in een band, een muziekinstrument bespelen of zingen wordt door een groot deel van de 

beoefenaars frequent gedaan. Voor de meeste beeldende activiteiten geldt dat de beoefenaars dit 

minder frequent doen. 
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Ook de tijdsbesteding verschilt afhankelijk van de activiteit en discipline. In onderstaande tabel is 

weergegeven hoeveel tijd men per week aan de activiteit besteedt. Bovenaan staan de activiteiten 

waarvoor geldt dat een relatief grote groep er meer dan 1 uur per week aan besteedt. 

 

Grafiek 4 Per culturele activiteit het aantal uren per week dat beoefenaars hieraan besteden 

 
 

De top 5 van activiteiten waaraan wekelijks de meeste uren worden besteed staan, zijn ook de 

activiteiten die het afgelopen jaar het vaakst zijn uitgevoerd. Het gaat dan om het bespelen van een 

instrument, zingen, spelen in een band en dans (hiphop, rap, volksdans, jazzballet) Eerder lazen we 

dat vergeleken met andere disciplines dans en spelen in een band relatief weinig wordt gedaan. 

Beoefenaars van deze activiteiten besteden er echter wel relatief veel vrije tijd aan.  

 

De top 5 van activiteiten waaraan wekelijks de meeste uren worden besteed komt aardig overeen 

met die van 2014. Wel lijken beoefenaren gemiddeld minder uren te besteden aan een discipline 

dan drie jaar geleden. 
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN 

Aan iedereen die een of meer culturele activiteiten beoefent, is gevraagd of zij dit al dan niet in 

georganiseerd verband doen. Vergeleken met de vorige meting is in 2017 een extra 

antwoordcategorie toegevoegd, namelijk: “Ja, bij een zelfstandig gevestigde docent”.  

De resultaten staan in onderstaande tabel. Bovenaan staan de activiteiten waarvoor geldt dat het 

grootste deel het alleen doet. 

 

Grafiek 5 Percentage beoefenaren dat culturele activiteit alleen of in georganiseerd verband doet 

 

 

Voor veel activiteiten geldt dat de meerderheid van de beoefenaren het alleen doet. Dit geldt niet 

voor bijvoorbeeld zingen en toneel: het grootste deel van de beoefenaren doet dit als lid van een 

vereniging of club. Voor spelen in een band en urban muziek geldt dat het merendeel van de 

beoefenaren dit doet ‘met anderen in persoonlijke kring’. Voor dansvormen als volksdans, jazzballet, 

hiphop en rap worden nog relatief het vaakst lessen bij een zelfstandig gevestigd docent gevolgd.  
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PRESENTEREN VAN DE RESULTATEN 

Er is ook gevraagd of men de resultaten van de culturele activiteiten aan anderen (buiten de 

huiselijke kring) presenteert. In totaal heeft 43% van de mensen die cultureel actief zijn, hun werk op 

één of andere manier gepresenteerd. Dat aandeel is iets lager dan in 2014 (48%).  

 

Onderstaande figuur toont het percentage van de beoefenaars van de verschillende activiteiten de 

resultaten buiten de huiselijke kring heeft gepresenteerd. 

 

Voor bijna alle activiteiten geldt dat beoefenaars hun kunsten minder vaak voor het voetlicht 

hebben gebracht dan drie jaar geleden. Vooral toneel en urban dans en muziek zijn minder vaak 

uitgevoerd voor publiek. 

 

Grafiek 6 Percentage beoefenaren dat resultaten heeft gepresenteerd buiten huiselijke kring 
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Aan iedereen die aangaf de resultaten wel eens te tonen buiten huiselijke kring, is ook gevraagd op 

welke wijze zij dit doen. Van de totale groep beoefenaren die de resultaten wel eens presenteert 

buiten huiselijke kring, heeft 54% dit gedaan via sociale media als Facebook en Twitter. Daarmee is 

dit medium in de lift en wordt het vaker gebruikt dan in 2014 (41%). 47% van degenen die zijn 

kunsten presenteert heeft dit wel eens gedaan bij een publiek toegankelijke gelegenheid met 

aanwezig publiek (was 53% in 2014), 28% doet dit online (webpagina, Youtube/Flickr etc., was in 

2014 nog 34%) en 18% presenteert zijn kunsten in een besloten groep zoals een fotografie- of 

dichtersclub (in 2014: 17%).  

 

Grafiek 7 Wijze van presenteren (meer antwoorden mogelijk) 

 
 

Aan de personen die aangeven dat ze hun resultaten niet presenteren, is gevraagd waarom ze dat 

niet doen. (NB: we hebben het hier over een kleine groep! (23 personen)). Voor mensen die hun 

resultaten niet presenteren, lijkt de reden niet te zijn dat ze geen kennis hebben hoe dit te doen. 

Een groot deel van de cultureel actieve inwoners geeft aan geen behoefte te hebben aan reacties 

van anderen op hun culturele activiteiten (77%). 7% vindt de prestaties niet goed genoeg om te 

delen. Tot slot geeft een kleine 3% aan dit wel eens te hebben geprobeerd, maar dat er weinig 

interesse bleek. 

 

BEKENDHEID MET ’CULTUURKOPPELAAR AMATEURKUNSTEN 

In de vragenlijst was, anders dan in die van 2014, ook een vraag opgenomen over ‘cultuurkoppelaar 

amateurkunsten’. In hoeverre zijn inwoners hiermee bekend? Een enkeling (3%) geeft aan haar te 

kennen. Iets meer dan de helft daarvan (54%) zegt wel eens contact met haar te hebben gehad. De 

bekendheid van de cultuurkoppelaar is het grootst onder Emmenaren die zelf cultureel actief zijn 

(5% tegenover nog geen 1% van de cultureel inactieven) en neemt toe naarmate men ouder is (bijv. 

18-29 jaar: nog geen 1 % versus 65+-ers: 4%) 
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REDENEN OM NIET ACTIEF TE ZIJN 

52% van de inwoners van Emmen heeft in het afgelopen jaar geen enkele culturele activiteit 

beoefend (was 60% in 2014). Onderstaande grafiek toont welke redenen mensen die niet cultureel 

actief zijn, hier voor geven. 

 

Grafiek 8 Redenen om niet cultureel actief te zijn (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 

 

De helft van de inwoners die niet actief deelnemen aan cultuur geeft aan hier geen interesse in te 

hebben. Deze desinteresse wordt vaker genoemd dan drie jaar geleden (34%). Ook gebrek aan tijd 

en het te duur vinden worden vaak genoemd. 

 

ONBETAALD WERK VOOR EEN CULTURELE ORGANISATIE 

13% van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden een vorm van onbetaald werk verricht voor 

een culturele organisatie (muziek- of toneelvereniging, cultureel festival, museum, bibliotheek etc). 

In 2014 was dit nog 16%. Het grootste deel (63%) van hen besteedde hier minder dan 50 uur aan in 

het afgelopen jaar; 20% tussen de 50 en 100 uur en 17% meer dan 100 uur. Het aantal bestede uren 

lijkt hiermee iets te zijn afgenomen vergeleken met drie jaar geleden. 

 

De meest genoemde redenen om geen onbetaald werk te verrichten voor een culturele organisatie, 

zijn ‘geen interesse’ (40%, was 45%) en ‘geen tijd’ (38%, was 47%) en 3% geeft aan wel iets te willen 

doen, maar niet goed te weten wat zij kunnen betekenen; nog eens 3% zegt ‘ik wil wel maar weet 

niet hoe ik dat moet aanpakken’ (waren beide fracties van 4% in 2014). 15% geeft een andere reden: 

de belangrijkste redenen die hier genoemd werden zijn: ‘ik doe al (veel)vrijwilligerswerk (elders)’ en 

‘mijn gezondheid laat het niet (meer) toe’.  
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VERSCHILLEN TUSSEN SUBGROEPEN 

Wie zijn de mensen die al dan niet actief zijn op cultureel gebied? Om daar een indruk van te kunnen 

geven, is in de analyse gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen jongere en 

oudere inwoners, hoog- en laag opgeleiden, hogere en lagere inkomens en tussen de verschillende 

gebieden in Emmen. Een toelichting op de indeling in gebieden is te vinden in bijlage 2. 

 

In onderstaande grafieken is te zien welk deel van de inwoners vanuit verschillende groepen wel of 

niet cultureel actief is. ‘Actief’ is hier gedefinieerd als ‘heeft in de afgelopen 12 maanden ten minste 

één activiteit minimaal één keer beoefend’.  

 

In tegenstelling tot de meting in 2014 zien we nu wel verschillen tussen mannen en vrouwen. 

Vrouwen blijken vaker cultureel actief dan mannen (52% versus 46%). 

 

Grafiek 9 Wel/niet cultureel actief, mannen versus vrouwen 
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Onderstaande grafiek toont de verschillen naar leeftijdscategorieën. 

 

Grafiek 10 Wel/niet cultureel actief naar leeftijdscategorie 
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cultureel actief waren dan de middelste leeftijdsgroepen. Voor de 65+-ers zien we dat het aandeel 

cultureel actieven hetzelfde is als in 2014. Voor de overige leeftijdsgroepen en dan met name de 
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maanden (van 48% naar 62%). 

  

62%

42% 46% 48%

38%

58% 54% 52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18 - 29 jaar 30 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65 + jaar

P
er

ce
n

ta
ge

 in
w

o
n

er
s

Niet cultureel actief

Wel cultureel actief



25 
RAPPORTAGE CULTUURMONITOR EMMEN 2017 

 

De mate van culturele activiteit verschilt nauwelijks tussen de verschillende wijken. In 2014 zagen 

we dat de mate van culturele activiteit per wijk nogal verschilde. Die verschillen zien we niet terug 

bij de meting van 2017. 

 

Grafiek 11 Wel/niet cultureel actief naar gebied 
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Onderstaande grafiek toont de verschillen tussen hoger- en lager opgeleiden. 
 

Grafiek 12 Wel/niet cultureel actief naar opleidingsniveau 

 

 

Inwoners met een hoog opleidingsniveau zijn vaker cultureel actief dan inwoners met een laag 

opleidingsniveau. Dat zagen we eveneens bij de meting van drie jaar geleden. Voor alle 

opleidingsniveaus zien we dat het aandeel cultureel actievelingen is toegenomen. 

 

Er is ook gekeken naar verschillen tussen mensen met een hoger en lager inkomen. Evenals in 2014 

zien we ook nu geen significante verschillen in culturele activiteit tussen de verschillende 

inkomensgroepen. Echter de niet cultureel actieve inwoners met een laag inkomen noemen vaker 

als reden dat ‘het te duur is om cultureel actief te zijn’ dan inwoners met een hoger inkomen.  

 

In de analyse is ook gekeken of er opvallende verschillen zijn tussen subgroepen voor wat betreft de 

percentages die de verschillende disciplines beoefenen. Hieruit kwam het volgende naar voren: 
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Tabel 1 Culturele activiteiten en verschillen tussen subgroepen (sekse, leeftijd en opleiding) 

 
mannen 
versus 
vrouwen 

leeftijd opleiding  

Tekenen, schilderen, grafisch 
werk 

vaker door 
vrouwen 

vaker door jongeren minder vaak door 
laag opgeleiden 

Beeldhouwen, boetseren, 
pottenbakken, sieraden 
maken 

vaker door 
vrouwen 

* minder vaak door 
laag opgeleiden 

Werken met textiel vaker door 
vrouwen 

vaker door jongeren * 

Zingen vaker door 
vrouwen 

vaker door de jongste 
en oudste categorie 

* 

Muziekinstrument bespelen vaker door 
mannen 

vaker door de jongste 
categorie 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Spelen in een band vaker door 
mannen 

* vaker door hoger 
opgeleiden 

Toneel, mime vaker door 
vrouwen 

vaker door de jongste 
categorie 

* 

Volksdans, (jazz)ballet vaker door 
vrouwen 

* * 

Urban dans vaker door 
vrouwen 

vaker door de jongste 
categorie 

* 

Urban muziek * vaker door de jongste 
categorie 

* 

DJ * vaker door de jongste 
categorie 

* 

Fotografie vaker door 
mannen 

vaker door de jongste 
categorie 

minder vaak door 
laag opgeleiden 

Verhalen, gedichten schrijven vaker door 
vrouwen 

vaker door de jongste 
categorie 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Muziek maken op de 
computer 

vaker door 
mannen 

vaker door de jongste 
categorie 

* 

Websites ontwerpen vaker door 
mannen 

vaker door de jongste 
categorie 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Streekhistorie/heemkunde * vaker door ouderen vaker door hoger 
opgeleiden 

* geen significante verschillen  
 
  



Tabel 2 Culturele activiteiten en verschillen tussen subgroepen (inkomen en wijk) 

 
inkomen wijk 

Tekenen, schilderen, grafisch 
werk 

vaker door mensen met 
een lager inkomen 

vaakst beoefend in De Blokken, 
minst vaak in Emmen-Zuid 

Beeldhouwen, boetseren, 
pottenbakken, sieraden maken 

minder vaak door mensen 
met een laag inkomen 

* 

Werken met textiel vaker door mensen met 
een lager inkomen 

* 

Zingen vaker door mensen met 
een lager inkomen 

* 

Muziekinstrument bespelen * vaakst beoefend in De Blokken, 
minst vaak in Emmen -Zuid 

Spelen in een band minder vaak door mensen 
met een laag inkomen 

* 

Toneel, mime * * 

Volksdans, (jazz)ballet * * 

Urban dans minder vaak door de 
middelste inkomensgroep 

* 

Urban muziek vaker door de laagste 
inkomensgroep 

* 

DJ * * 

Fotografie * * 

Verhalen, gedichten schrijven vaker door mensen met 
een lager inkomen 

vaakst beoefend in De Blokken, 
minst vaak in Emmen -Zuid 

Muziek maken op de computer vaker door de laagste 
inkomensgroep 

* 

Websites ontwerpen * * 

Streekhistorie/heemkunde * * 

* geen significante verschillen  
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4. PASSIEVE CULTUURPARTICIPATIE 

 

BEZOEK AAN VOORSTELLINGEN 

Van de inwoners van Emmen heeft 86% in de afgelopen 12 maanden minimaal één film-, muziek-, 

dans- of theatervoorstelling gezien, binnen of buiten Emmen (was 83%). 82% deed dit binnen de 

gemeente Emmen (was 76% in 2014).  

 

Wanneer het bioscoopbezoek buiten beschouwing wordt gelaten, heeft nog steeds 81% van de 

inwoners minimaal één voorstelling gezien (binnen of buiten Emmen; was 78%). 

 

Mensen die zelf actief zijn op het terrein van kunst en cultuur, hebben vaker een voorstelling 

bezocht dan mensen die dit niet zijn. (92% versus 80%). Vergeleken met 2014 is dit verschil tussen 

beide groepen nog iets groter geworden (88% versus 81%). 

 

Onderstaande figuur toont welk deel van de inwoners in de afgelopen 12 maanden bepaalde typen 

voorstellingen heeft bezocht, binnen en buiten Emmen, voor 2014 en 2017. Bovenaan staan de 

typen voorstellingen waarvoor geldt dat zij het vaakst in 2017 bezocht zijn. 

  



Het aantal inwoners dat minimaal een van de voorstellingen heeft bezocht is toegenomen, maar per 

type voorstelling zien we in een aantal gevallen een lichte daling t.o.v. 2014. Een toename zien we 

met name bij lezingen over streekgeschiedenis. De top-5 van meest bezochte voorstellingen is 

vergelijkbaar met drie jaar geleden. Bioscoop en filmhuizen staan met stip op 1, gevolgd door 

festivals. Omdat naar het bezoek van festivals alleen in 2017 is gevraagd, is een vergelijking met 

2014 niet mogelijk. Ook populair zijn muziek in café-/horecagelegenheden en muziekconcerten van 

‘overige muziek’ (dus niet: klassiek, opera, koor, jazz of harmonie). 

 

Grafiek 13 Percentage dat bezoek heeft gebracht aan voorstellingen: binnen en buiten Emmen  
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Welk deel van de inwoners in de afgelopen 12 maanden bepaalde typen voorstellingen specifiek in 

Emmen heeft bezocht, staat in de volgende grafiek. Bovenaan staan de typen voorstellingen 

waarvoor geldt dat zij het vaakst in 2017 bezocht zijn. 

 

Opvallend is dat het aandeel inwoners dat een bezoek aan een voorstelling in Emmen heeft gebracht 

voor circa de helft van de voorstellingen is toegenomen. Grootste stijgers zijn te zien bij concerten in 

de overige muziekcategorie, muziek in horecagelegenheden, toneel, musical en lezingen over 

streekgeschiedenis. In de vorige grafiek zagen we dat het aandeel inwoners dat een 

toneelvoorstelling heeft bezocht (binnen en buiten Emmen) de afgelopen jaren vrijwel gelijk is 

gebleven. Voor musical zagen we een kleine afname. Voor beide culturele voorstellingen zien we dat 

het aandeel bezoekers binnen Emmen juist is toegenomen (zie onderstaande grafiek). Daarmee lijkt 

er een verschuiving te zijn naar bezoek van toneel en musical in Emmen zelf. 
 

Grafiek 14 Percentage dat bezoek heeft gebracht aan voorstellingen: binnen Emmen  
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CULTURELE INSTELLINGEN OF PLAATSEN 

De respondenten is een lijst met culturele instellingen/plaatsen voorgelegd, met de vraag of men 

deze kent en in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht. Onderstaande grafiek geeft de bekendheid 

van deze instellingen weer in 2014 en 2017.6 Bovenaan staan de instellingen die in 2017 het meest 

bekend zijn. 

 

Grafiek 15 Bekendheid van culturele instellingen  
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culturele instellingen toegenomen. Dat geldt nog het meest voor de Stichting Grote Kerk Cultureel 

                                                           
6 Voor buurthuis en galerie is in 2014 niet gevraagd of mensen deze kennen, wel of zij deze hebben bezocht. 
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Emmen. Het Atlas Theater dat sinds half 2016 in gebruik is, blijkt bij bijna alle Emmenaren bekend te 

zijn. 

 

Een grote naamsbekendheid leidt niet vanzelf tot een hoog aantal bezoekers. Voor onderstaande 

instellingen geldt dat er is een opvallend groot verschil is tussen de bekendheid en het bezoek: 

- Van Gogh Huis Veenoord 

- Smalspoormuseum Erica 

- Bibliotheek Emmen 

- Het Veenpark Barger-Compascuüm 

- Centrum Beeldende Kunst Emmen 

 

De vier meest bekende culturele instellingen, worden ook het meest bezocht: Bioscoop Utopolis, het 

Atlas Theater, het Veenpark en de Bibliotheek Emmen. Voor het merendeel van de culturele 

instellingen zien we dat het aantal inwoners dat hieraan het afgelopen jaar een bezoek heeft 

afgelegd is toegenomen. Uitzonderingen zijn o.a. het Smalspoormuseum en Filmhuis Emmen. 

 

  



Grafiek 16 Bezoek aan culturele instellingen  
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BEZOEK AAN BEZIENSWAARDIGE GEBOUWEN EN MUSEA 

Van de inwoners heeft 59% in de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan een 

bezienswaardig gebouw, museum, tentoonstellingsruimte of galerie. Dat is minder dan de 67% in 

2014. Het aandeel inwoners dat een gebouw bezocht binnen de gemeente Emmen is vergelijkbaar 

met drie jaar geleden (36%).  

 

In onderstaande grafiek is te zien welk percentage van de inwoners naar verschillende typen 

instellingen ging (totaal en binnen Emmen, in 2014 en 2017). 

 

Grafiek 17 % inwoners dat in afgelopen 12 maanden minimaal één keer een bezoek heeft gebracht aan …. 

 
 

 

Over het algemeen zijn de verschillende openbare gebouwen (binnen en buiten Emmen) door 

minder inwoners bezocht. Kijken we naar het bezoek binnen de gemeente Emmen, dan is het beeld 

meer diffuus: galeries en ateliers en openbare gebouwen zijn door meer inwoners bezocht, maar 

tentoonstellingsruimten weer door minder inwoners.  

 

Evenals in 2014 zien we voor bezienswaardige gebouwen en musea grote verschillen tussen het 

percentage dat ze überhaupt bezocht, en het percentage dat dit binnen de gemeente Emmen deed.  
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GEBRUIK UITLEENINSTELLINGEN 

In de vragenlijst is ook gevraagd in hoeverre men gebruik maakt van uitleeninstellingen, binnen en 

buiten de gemeente Emmen. De resultaten staan in onderstaande grafiek. 

 

Voor de vier uitleeninstanties geldt dat het aandeel inwoners dat hiervan het afgelopen jaar gebruik 

heeft gemaakt, is geslonken ten opzichte van 2014. Met het steeds meer online verkrijgbaar zijn van 

films en boeken en alternatieve mogelijkheden om deze te zien en te lezen is deze afname niet 

verbazingwekkend voor de bibliotheek en videotheek. 

 
Grafiek 18 % inwoners dat in afgelopen 12 maanden gebruik maakte van diverse uitleeninstellingen  

 

 
In totaal wordt er door bijna 36% van de inwoners gebruik gemaakt van een openbare bibliotheek 

(binnen of buiten Emmen). In bijna alle gevallen betreft dit een bibliotheek binnen de gemeente 

Emmen. Ook voor de andere uitleeninstellingen geldt dat er nauwelijks verschil is tussen het aandeel 

inwoners dat deze binnen de gemeente bezoekt, en het totaal aantal gebruikers.  

De openbare bibliotheek nog het meest intensief gebruikt: ongeveer 11% van de inwoners is in het 

afgelopen jaar 12 of meer keer naar de bibliotheek in Emmen geweest. 8% heeft dit 4 tot 11 keer 

gedaan en 16% 1 tot 3 keer.   
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STILSTAAN BIJ EEN KUNSTWERK OF VOORSTELLING OP STRAAT 

In totaal zegt 76% van de inwoners van Emmen in de afgelopen 12 maanden minstens één maal te 

hebben stilgestaan bij een kunstwerk of kunstvoorstelling op straat, in een park, in een winkelgebied 

of ergens anders in een openbare ruimte (2014: 72%). Onderstaande grafiek geeft aan welk deel van 

de bevolking in de afgelopen 12 maanden wel eens is blijven staan bij een kunstwerk of voorstelling 

op straat, en hoe vaak zij dit deden. 

 

Grafiek 19 % inwoners dat in afgelopen 12 maanden wel eens heeft stilgestaan bij kunstuitingen op straat, 

naar type kunstuiting, 2017 

 

 

Muziek op straat scoort het hoogste: twee derde van de inwoners heeft hier in het afgelopen jaar 

wel eens bij stilgestaan. Bij toneel/dans en beelden/schilderwerken zijn de percentages lager. 

Diezelfde constatering deden we in 2014. Ook hoe vaak bij een kunstuiting is stilgestaan komt vrijwel 

overeen met drie jaar geleden. 
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FESTIVALBEZOEK 

De respondenten is een lijst met festivals en evenementen voorgelegd, met de vraag of men deze 

kent en of men ze in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht. Onderstaande figuur geeft de 

bekendheid, zowel in 2017 als in 2014. Bovenaan staan de festivals die in 2017 door de meeste 

mensen zijn bezocht. 

 

Grafiek 20 Bekendheid festivals in gemeente Emmen 

 
 

De naamsbekendheid van de in dit onderzoek opgenomen evenementen is toegenomen. De top 5 

van meest bekende evenementen is hetzelfde als in 2014. De bekendheid van het circus in Emmen, 

de Carnavalsoptocht, de kermis in Emmen, de Kunstroute en de Week van de Amateurkunst is nog 

het meest toegenomen (toename in procentpunten). 
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Ook wat het bezoek aan de festivals betreft is de top 5 van meest bezochte evenementen hetzelfde 

als drie jaar geleden. Het Retropop festival en het Circus in Emmen hebben een grote 

naamsbekendheid, maar een veel beperkter publiek.  

In totaal geeft 99% van de inwoners aan minimaal één van de festivals te kennen. Dat is nog een 

hoger percentage dan in 2014 (95%). 72% heeft minimaal één van de festivals of evenementen 

bezocht in het afgelopen jaar. Een vergelijkbaar aandeel als drie jaar geleden. 

 

Grafiek 21 Bezoek festivals in gemeente Emmen 
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BEZOEK AAN VOORSTELLINGEN EN TENTOONSTELLINGEN BUITEN EMMEN 

54% van de inwoners van Emmen is in het afgelopen jaar wel eens naar een voorstelling, optreden 

of tentoonstelling buiten de gemeente geweest. Dat is eenzelfde aandeel als in 2014. Onderstaande 

grafiek toont welke redenen zij hiervoor aandragen. 

Grafiek 22 redenen om voorstellingen buiten Emmen te bezoeken (meer antwoorden mogelijk) 

 

Bepaalde voorstellingen worden niet in Emmen gegeven en dat is ook meteen de meest genoemde 

reden om ze buiten Emmen te bezoeken.  
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MEDIA EN BOEKEN 

Van de inwoners van Emmen heeft driekwart in de afgelopen 12 maanden minimaal één boek 

gelezen (2014: 80%). 33% las 1 tot 3 boeken, 23% 4 tot 11 boeken en 19% meer dan 12 boeken. 

Vergeleken met drie jaar geleden zijn er minder inwoners die het afgelopen jaar een boek hebben 

gelezen. Ook zijn er iets minder exemplaren verslonden.  

Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden via radio/televisie of 

internet hebben gekeken naar verschillende soorten culturele voorstellingen of vertoningen. In 

onderstaande grafieken is te zien welk percentage van de inwoners dit minimaal één keer heeft 

gedaan. Voor beide soorten media (radio/televisie of internet) zijn de uitkomsten apart in een 

grafiek weergegeven. Bovenaan staat het type ‘voorstelling’ dat door de meeste mensen in 2017 is 

bekeken. 

Grafiek 23 Percentage inwoners dat naar culturele voorstellingen of vertoningen heeft gekeken via radio/tv, 

naar type voorstelling 
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voorstellingen te volgen. Onderstaande grafiek laat zien dat meer Emmenaren voorstellingen via 

internet hebben bekeken dan drie jaar geleden.  

De top 5 van meest bekeken voorstellingen via radio/televisie is de afgelopen drie jaar hetzelfde 

gebleven. Dat geldt ook voor voorstellingen die via internet zijn gevolgd. Films, pop- en 

rockconcerten, cabaret/kleinkunst, historische uitzendingen en musicals en wereldmuziek staan 

hoog in de ranglijst. 

Grafiek 24 Percentage inwoners dat naar culturele voorstellingen of vertoningen heeft gekeken via internet, 

naar type voorstelling 
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Onderstaande grafiek toont de frequentie waarmee mensen in 2017 via radio of televisie het 

afgelopen jaar hebben gekeken of geluisterd naar culturele uitvoeringen of vertoningen. Bovenaan 

staat het type ‘voorstelling’ waar door de meeste mensen één keer of vaker naar is gekeken. 

Grafiek 25 Percentage inwoners dat bepaald aantal keer via radio of televisie heeft gekeken naar… 
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Onderstaande grafiek toont de frequentie waarmee mensen via internet hebben gekeken of 

geluisterd naar culturele uitvoeringen of vertoningen. 

Grafiek 26 Percentage inwoners dat bepaald aantal keer via internet heeft gekeken naar… 
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CULTUUR IN DE WIJK 

41% van de respondenten geeft aan dat er in de wijk culturele activiteiten worden aangeboden. 44% 

weet niet of dit het geval is; 15% zegt dat het niet zo is. Hetzelfde antwoordenpatroon zagen we in 

2014. Onderstaande grafiek toont de percentages, uitgesplitst naar gebied binnen de gemeente. 

Grafiek 27 Percentage inwoners dat zegt dat er culturele activiteiten worden aangeboden in de eigen wijk 

 
 

Van de mensen die zeggen dat er in hun wijk culturele activiteiten worden aangeboden, geeft 32% 

aan hier wel eens aan mee te doen (28% ‘soms’, 4% ‘vaak’). Hetzelfde beeld zagen we drie jaar 

geleden.  

 

Grafiek 28 Van de inwoners die wel eens deelnemen aan een culturele activiteit in de wijk, het percentage 

uitgesplitst naar soort activiteit (meer antwoorden mogelijk)
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De deelname is het hoogste bij creatieve workshops (30%) en tentoonstellingen (24%). Drie jaar 

geleden waren de percentages net andersom.  

 

INFORMATIEVOORZIENING 

Aan alle respondenten is gevraagd op welke manier zij zich doorgaans informeren over de locatie en 

het tijdstip van culturele activiteiten. De volgende grafiek toont per medium welk deel van de 

inwoners dit gebruikt als informatiebron over het culturele aanbod. 

 

Uit de grafiek blijkt dat vrienden en familie de grootste informatiebronnen zijn als het gaat om 

locaties en tijdstippen waarop culturele activiteiten plaatsvinden. Op de voet gevolgd door 

‘traditionele’ media als huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen. Sociale media spelen hier ook 

een belangrijke rol en worden hiervoor van de onderzochte media (praktisch) als enige steeds vaker 

benut.  

De pagina ‘Vooruit’ in Emmen.nu is voor 22% een informatiebron over culturele activiteiten. Echter, 

deze pagina is opgeheven. Dit zou kunnen verklaren dat deze pagina nu minder wordt gezien als 

bron van informatie. Het feit dat toch nog een op de vijf deze informatiebron noemt, zou aan 

kunnen geven dat ze deze pagina (eerder) ‘doorgaans’ raadpleegden.  
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Grafiek 29 Percentage inwoners dat informatie over de locatie en het tijdstip van culturele activiteiten haalt uit 

bepaalde informatiebron (meer antwoorden mogelijk) 
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VERSCHILLEN TUSSEN SUBGROEPEN 

 

Mannen en vrouwen 

In algemene zin geldt dat vrouwen (87%) vaker voorstellingen bezoeken dan mannen (84%). Kijken 

we specifiek naar het bezoek binnen Emmen, dan blijft dezelfde conclusie van kracht (vrouwen: 84% 

en mannen: 79%). Dat zagen we ook bij de eerste meting. 

 

Leeftijdsgroepen 

Onderstaande tabel maakt duidelijk dat er ook verschillen zijn tussen de vier leeftijdscategorieën. 

Met het stijgen der jaren neemt het aandeel bezoekers van minimaal één voorstelling het afgelopen 

jaar af.  

 

Tabel 3 Percentage dat de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorstelling heeft bezocht, binnen en buiten 
Emmen, naar leeftijd 

leeftijdscategorie minstens een voorstelling bezocht 
binnen en buiten Emmen 

minstens een voorstelling 
bezocht binnen Emmen 

18 - 29 jaar 95% 92% 

30 - 49 jaar 89% 87% 

50 - 64 jaar 83% 77% 

65 + jaar 80% 77% 

 
Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau blijkt eveneens een rol te spelen. Het percentage respondenten dat het 

afgelopen jaar minimaal een voorstelling bezocht neemt toe met het opleidingsniveau.  

 

Tabel 4 Percentage dat de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorstelling heeft bezocht, binnen en buiten 
Emmen, naar opleidingsniveau 

opleidingsniveau minstens een voorstelling bezocht 
binnen en buiten Emmen 

minstens een voorstelling 
bezocht binnen Emmen 

laag 68% 66% 

midden 85% 82% 

hoog 91% 87% 
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Gebieden 

Er zijn wat het bezoekersaandeel van voorstellingen betreft ook verschillen tussen de verschillende 

wijken. In Emmen Zuid is dit percentage nog het hoogst, in De Velden het laagst. 

 

Tabel 5 Percentage dat de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorstelling heeft bezocht, binnen en buiten 
Emmen, naar gebied 

gebied minstens een voorstelling bezocht 
binnen en buiten Emmen 

minstens een voorstelling 
bezocht binnen Emmen 

Emmen-Zuid 90% 87% 

Emmen-Noord 88% 84% 

De Blokken 87% 83% 

Emmen-Oost 83% 81% 

De Monden 83% 78% 

De Velden 80% 74% 

 

 

We kunnen ook kijken naar het bezoek van de verschillende soorten voorstellingen afzonderlijk. In 

onderstaande tabel staat samengevat wat de kenmerken zijn van de bezoekende respondenten. 

 
  



Tabel 6 Bezoek culturele voorzieningen en verschillen tussen subgroepen (sekse, leeftijd en opleiding) 

 
mannen 
versus 
vrouwen 

leeftijd opleiding  

Toneelvoorstelling 
vakere door 
vrouwen 

vaker door 65+ 
minder vaak door 50-
64 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Cabaret of kleinkunst 
* vaker door 30-49 

minder vaak 18-29 
vaker door hoger 
opgeleiden 

Concert klassieke muziek 
* vaker door 65+ 

minder vaak door 18-
29 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Opera of operette 
* vaker door 65+ 

minder vaak door 18-
29 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Uitvoering van een koor 
vaker door 
vrouwen 

vaker door 65+ 
minder vaak door 18-
29 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Concert harmonie, fanfare, 
brassband 

* * * 

Jazz-/ bluesconcert 
vaker door 
mannen 

vaker door 50-64 
minder vaak door 18-
29 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Concert overige muziek (pop, 
hardrock, hiphop, etc.) 

* vaker door 18-29 
minder vaak door 65+ 

vaker door 
opleidingscategorie 
midden/hoger  

Dance-/houseparty 
* vaker door 18-29 

minder vaak door 65+ 
vaker door 
opleidingscategorie 
midden 

Musical 
vaker door 
vrouwen 

vaker door 30-49 
minder vaak door 65+ 

vaker door 
opleidingscategorie 
midden/hoger 

Ballet-/dansvoorstelling 
vaker door 
vrouwen 

vaker door 65+ vaker door hoger 
opgeleiden 

Film in bioscoop of filmhuis 
vaker door 
vrouwen 

vaker door 18-29 
minder vaak door 65+ 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Literaire bijeenkomst 
vaker door 
vrouwen 

vaker door 65+ 
minder vaak door 18-
29 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Lezing over 
kunst/kunstgeschiedenis 

* vaker door 65+ 
minder vaak door 18-
29 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Lezing over 
streekgeschiedenis 

* vaker door 65+ 
minder vaak door 18-
29 

vaker door hoger 
opgeleiden 

Muziek in café/horeca 
* vaker door 18-29 

minder vaak door 65+ 
* 

Festival 
* vaker door 18-29 

minder vaak door 65+ 

* 

* geen significante verschillen   
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Tabel 7 Bezoek culturele voorzieningen en verschillen tussen subgroepen (inkomen en wijk) 

 
inkomen wijk 

Toneelvoorstelling 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

vaakst in Emmen Zuid-Zuid en 
Emmen Noord 

Cabaret of kleinkunst 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

* 

Concert klassieke muziek 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

vaakst in Emmen Noord, Zuid 
en Oost 

Opera of operette * vaakst in Emmen Noord 

Uitvoering van een koor * vaakst in Emmen Noord 

Concert harmonie, fanfare, 
brassband 

* vaakst in De Monden 

Jazz-/ bluesconcert 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

vaakst in Emmen Noord, Oost 
en Zuid 

Concert overige muziek (pop, 
hardrock, hiphop, etc.) 

vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

vaakst in De Blokken en Emmen 
Zuid 

Dance-/houseparty * * 

Musical 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

* 

Ballet-/dansvoorstelling 
* vaakst in Emmen Zuid en 

Emmen Noord 

Film in bioscoop of filmhuis 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

vaakst in Emmen Zuid  

Literaire bijeenkomst 
* vaakst in Emmen Noord, 

Emmen Zuid en De Blokken 

Lezing over 
kunst/kunstgeschiedenis 

* vaakst in Emmen Zuid, Emmen 
Oost en Emmen Noord 

Lezing over streekgeschiedenis 
* vaakst in De Blokken, Emmen 

Oost en Emmen Noord 

Muziek in café/horeca 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

vaakst in De Blokken 

Festival 
vaker door mensen met 
een hoger inkomen 

vaakst in Emmen Zuid  

* geen significante verschillen  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  



55 
RAPPORTAGE CULTUURMONITOR EMMEN 2017 

 

5. WAARDERING KUNST EN CULTUUR 

 

BELANG KUNST EN CULTUUR 

Aan de respondenten is gevraagd hoe belangrijk zij kunst en cultuur in het algemeen vinden voor 

zichzelf, voor de gemeente Emmen en voor de Nederlandse samenleving. De resultaten zijn te 

vinden in onderstaande grafiek. 

Grafiek 30 Percentage inwoners dat aangeeft kunst en cultuur belangrijk te vinden voor…. 

 
 

Driekwart van de inwoners vindt kunst en cultuur (heel) belangrijk voor de Nederlandse samenleving 

en voor de gemeente Emmen. De groep die cultuur voor zichzelf belangrijk vindt, is veel minder 

groot. Er is kennelijk een grote groep mensen die zelf niet erg geïnteresseerd is in kunst en cultuur, 

maar een goed aanbod op dit gebied wel van belang vindt voor de samenleving. Hetzelfde 

constateerden we drie jaar geleden. Daarbij dient opgemerkt dat de groep die aangeeft cultuur ook 

voor zichzelf belangrijk te vinden nog kleiner is geworden in vergelijking met 2014. 
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Grafiek 31 Percentage dat kunst en cultuur (zeer) belangrijk vindt voor zichzelf, de gemeente Emmen en de 

Nederlandse samenleving – uitgesplitst naar wel/niet cultureel actief 

 
 

Mensen die zelf niet actief zijn op het gebied van kunst en cultuur, vinden in overgrote meerderheid 

dat cultuur belangrijk is voor de stad en de samenleving als geheel. Vergeleken met drie jaar geleden 

valt het volgende op: zowel voor cutureel actieve als cultureel niet actieve inwoners zien we met 

name dat ze kunst en cultuur voor zichzelf minder belangrijk zijn gaan vinden. Dit heeft echter niet 

tot gevolg gehad dat het aantal cultureel actieve inwoners is gedaald, in tegendeel, dit is gestegen. 

 

OORDEEL OVER AANBOD KUNST EN CULTUUR 

De tevredenheid over zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het cultureel aanbod lijkt iets 

toegenomen. Beide aspecten worden met een 6,7 beoordeeld (rapportcijfer). In 2014 was het cijfer 

in beide gevallen nog een 6.4. 

 

Bijna tweederde van de Emmenaren (64%) waardeert het cultureel aanbod (hoeveelheid en 

kwaliteit) met een 7 of hoger.  

 
Grafiek 32 Rapportcijfers voor hoeveelheid en kwaliteit van het cultureel aanbod 

  

Mensen die zelf actief zijn op het gebied van kunst en cultuur, oordelen niet significant anders over 

het Emmense cultuuraanbod (hoeveelheid en kwaliteit) dan mensen die dit niet zijn. Dezelfde 
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conclusie trokken we in 2014.  

 

Mensen die in het afgelopen jaar minimaal één voorstelling hebben bezocht (binnen of buiten 

Emmen) geven een hoger rapportcijfer voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit dan mensen die dit 

niet hebben gedaan (verschil is respectievelijk 0,4 en 0,3 punt). Dit verband werd ook in 2014 gezien. 

We kunnen hier niets zeggen in termen van oorzaak en gevolg. Met andere woorden of mensen 

eerder een culturele voorstelling bezoeken omdat ze het aanbod en de kwaliteit meer waarderen, of 

dat het bezoeken van culturele voorstellingen leidt tot een hogere waardering voor de hoeveelheid 

en kwaliteit van het cultureel aanbod, is niet te zeggen.  

 
 

Aan de respondenten is ook een aantal stellingen voorgelegd over het cultuuraanbod in Emmen. De 

antwoorden op een aantal stellingen zijn te vinden in onderstaande grafiek. 

 

Grafiek 33 Oordeel inwoners over cultureel aanbod in Emmen: antwoord op de stelling ‘Het cultureel aanbod in 

Emmen is voor mij….:’ 

 

 

48% noemt het aanbod voldoende in variatie (was 39% in 2014), eenzelfde fractie (48%) vindt het 

voldoende in aantal (was 40%), 40% vindt het voldoende betaalbaar (was 36%) en 53% zegt dat het 

aanbod voldoende bekend is (was ook 53%). Behalve qua bekendheid van het aanbod, wordt het 

aanbod op de drie andere aspecten iets beter beoordeeld dan drie jaar geleden. Ook wat de 

betaalbaarheid betreft. Vond in 2014 bijna een kwart van de inwoners het culturele aanbod in 

Emmen niet voldoende betaalbaar, in 2017 is dit aandeel 17%. 
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Een grote groep, bijna driekwart van de inwoners (71%) zou iemand buiten de gemeente aanraden 

om naar een culturele activiteit in de gemeente Emmen te komen.  

 

In 2015 en 2016 was Emmen de culturele gemeente van Drenthe. Minder dan de helft van de 

inwoners (40%) was hiervan op de hoogte. Van deze mensen wist ongeveer de helft dat het thema 

van Emmen als culturele gemeente “Van Goede Grond” was en nam bijna 20% deel aan één of meer 

culturele activiteiten of evenementen van Van Goede Grond (60% nam niet deel en ruim 20% wist 

niet of de activiteiten van Van Goede Grond waren).  

 

GEWENSTE AANPASSINGEN AANBOD 

Aan alle respondenten is gevraagd wat er aan het culturele aanbod in Emmen zou moeten 

veranderen, om ervoor te zorgen dat men hieraan meer of actiever zou deelnemen. Op deze (open) 

vraag hebben iets meer dan 800 mensen een antwoord gegeven. We hebben de antwoorden 

gecategoriseerd. Sommige mensen noemen meer dan één verbeterpunt, anderen daarentegen 

hebben wel geantwoord, maar zijn eigenlijk tevreden met hoe het nu gaat. Sommige antwoorden 

zijn weinig genoemd en vallen onder een restcategorie die niet in de tabel is opgenomen. De meest 

genoemde antwoordcategorieën zijn: 

 

Tabel 8 Gewenste aanpassingen culturele aanbod Emmen (in absolute aantallen) 

antwoordcategorie aantal keer geantwoord 

betere/eerdere communicatie/informatie 212 

betaalbaarheid, prijs 123 

meer voor jeugd/jongeren 92 

meer/breder muziekaanbod 76 

meer/andere festivals 61 

bereikbaarheid/parkeren 60 

meer aanbod in buitendorpen 27 

meer variatie 13 

meer voor ouderen 22 

juist wel/niet op zondag 10 

 

Wat bekendheid van en communicatie over de verschillende culturele activiteiten betreft, valt er 

volgens de respondenten nog veel te winnen. Een kwart van de antwoorden ging hierover. Een 

centraal informatiepunt waar alle activiteiten kenbaar worden gemaakt en meer communicatie via 

social media worden hiervoor onder andere als oplossing genoemd.  

Ook de betaalbaarheid van activiteiten wordt genoemd. Voor mensen die het minder breed hebben 

vormt dit een belemmering om culturele activiteiten te bezoeken. In algemene zin noemen mensen 

ook gratis vervoer naar de activiteiten en gratis parkeren als drempelverlagende maatregelen.  

De derde categorie meest genoemde antwoorden heeft betrekking op het aanbod voor jongeren. 

Met name voor de leeftijdsgroep 15-25 jaar zou meer georganiseerd moeten worden.  

Verder zijn de opmerkingen die vallen onder de categorie ‘meer variatie’ heel divers: de één heeft 

behoefte aan meer klassieke muziek, de ander aan blues of jazz, weer een ander aan evenementen 

gericht op lokale geschiedenis. Ook het ontbreken van een ‘echt museum’ wordt door een aantal 

mensen als een gemis ervaren.  
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De volgende antwoorden illustreren het beeld: 

Betaalbaarheid/prijs: 

- “….zodat arme kinderen en arme gezinnen ook deel kunnen nemen aan deze activiteiten!!!!” 

- “het ontbreekt aan financiële mogelijkheden om er ook daadwerkelijk naar toe te gaan en deel te 

nemen.” 

- “hou het zo voordelig mogelijk. Zoals de Gouden pijl is het duur om iets te verteren, hierdoor 

nemen mensen zelf hun eten en drinken mee.” 

- “Dat bijvoorbeeld het Atlas theater voor iedereen  toegankelijk is, zowel financieel als fysiek!!” 

Toegankelijkheid: 

- “voor de ouderen die afhankelijk zijn van begeleiding, herkenbare muziek en dans in het oude 

dierenpark waar de begeleiding rustig bij kunnen zitten.” 

Meer aanbod in buitendorpen: 

-  “culturele aanbod binnen de Gemeente betekent dus niet dat alles in het dorp Emmen moet 

plaatsvinden. Het valt in de buitendorpen niet mee om eenvoudig, culturele, openbare 

activiteiten te organiseren. Het staat meestal bol van de regelgeving en om steun hoef je als 

buitendorp niet echt aan te kloppen in Emmen.” 

Betere/eerdere communicatie/informatie: 

- “Als men in het buiten gebied woont, krijgt men niet de weekkranten waar allerlei informatie in 

staat, dus men mist nog wel eens wat. Men zou deze overal moeten bezorgen en niet alleen in de 

dorpskernen” 

- “Atlastheater: meer voorstellingen in weekend en meer promotie van voorstellingen van minder 

bekende artiesten. Bibliotheek: betere promotie activiteiten.” 

Meer/breder muziekaanbod: 

- “CQ terug! Daar kan geen Atlastheater of Raadhuisplein of 64 meter hoge toren tegenop. 

Emmen onderschat de waarde van het culturele kapitaal dat via een cultureel centrum wordt 

aangeboden. Cultuur is taal. Taal is communicatie. Communicatie is handel. Als Emmen wil 

groeien als serieuze handelspartner voor andere partijen, moet zij zich sterk beraden op dit 

ernstige gebrek.” 

- “Er moeten weer subsidies komen voor een muziekschool.”  

- “Ik zou willen zien dat er meer gebeurt met muziek met kinderen. Maar dan ook aan kinderen 

met een beperking. Ook ik zou daar graag aan bij willen dragen omdat ik altijd met kinderen 

bezig ben met muziek.” 

- “Toen ik hier in Emmen nog naar de middelbare school ging was ik veel bij de muziekschool (CQ 

Centrum voor de Kunsten). Daar heb ik viool gespeeld, jazzballet gedaan en toneelles gehad. Na 

mijn studentenperiode ben ik weer terug en wil ik weer graag toneelspelen en jazzballet of 

moderne dans doen. Ik weet dat er 10 jaar geleden bij de CQ deze lessen aangeboden werden 



voor volwassenen, maar nu de CQ verdwenen is kan ik elders geen aanbod meer vinden voor 

deze activiteiten. Dit vind ik echt een gemis.” 

Meer voor jeugd/jongeren:  

- “Digitale cultuur. Gaming is ook kunst en cultuur.” 

- “Op dit moment voelt het alsof Emmen alles wil uitmiddelen (redactie:iedereen wil bereiken). 

Hou de festivals bij de doelgroep. Verder zou ik het als student waarderen als er studentenkorting 

komt op bepaalde dingen … en  meer focussen op de populariteit van de bibliotheek. We hebben 

paar MBO scholen, en een HBO school in de buurt, dus als de bieb daar op in zou spelen en soms 

gast sprekers krijgt, of een hoek met boeken van die richtingen zou dat ook fijn zijn.” 

- “Belangrijk om de jeugd te betrekken in culturele activiteiten waar zij vrijwillig naartoe willen 

omdat ze het leuk vinden en niet omdat het een schooluitje is om iets te leren. De Gemeente 

Emmen is hier de laatste jaren al enorm goed mee bezig, bijvoorbeeld door het organiseren van 

het festival De Opening, het nieuwe Atlas theater, Wildlands en het nieuwe plein.” 

- “Verjonging en verfrissing (modernisering?!) van het culturele aanbod zal het aanbod 

aantrekkelijker maken in mijn ogen. En het zal niet alleen de jongere doelgroepen zijn die ervan 

profiteren, want ook oudere doelgroepen willen niet alleen naar cultureel aanbod dat voor 

'ouderen' bedoeld is!” 

Aanbod:  

- “In het Atlastheater is het aanbod zeker niet goed genoeg om te kunnen concurreren met een 

stad alsGroningen. Bekende artiesten, zoals .... Paul Carrick , Venice , Ilse de Lange ……” 

- “Ik vind Emmen een onsamenhangend geheel en van zichzelf totaal sfeerloos. Er is geen oud 

centrum, geen oude bomen etc., alles is gesloopt.  

- “Geweldig hoe het centrum is verbeterd een heuse tunnel met prachtige verlichting en dan het 

Dierenpark gewoon te gek.”  

- “Maak meer gebruik van de oude dierentuin om daar evenementen te houden.” 

- “Denk bij activiteiten op pleinen beter na over spreiding (2 acts die elkaar overstemmen) en 

zichtbaarheid (wanneer er geen podium is ziet alleen de eerste rij van het publiek het goed. Ook 

bij activiteiten in gebouwen nadenken over opstelling (kan achterste rij het ook zien en horen.” 

- “Een Emmenpride door de vaart vanaf Ter-Apel naar Erica en eventueel verder met allerlei boten 

en versiering.” 

 

Gemeentelijk cultuurbeleid: 

- “De gemeente zou er goed aan doen behalve met incidentele subsidies ook meer voorwaarde 

scheppend beleid in bijvoorbeeld de cultuur/erfgoednota vast te leggen. Cultureel in Emmen is 

voor het grootste deel ontstaan uit initiatieven van vrijwilligers, of drijft te veel op hun enorme 

inzet. Hierdoor mist de sector een professionaliseringsslag.” 

 

Sommige dingen zijn echter moeilijk veranderbaar: 

- “Culturele aanbod is prima, maar ik zou graag een partner willen die dezelfde dingen leuk vindt.”  
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GEWENSTE INVULLING VAN ‘HET MENSENPARK’IN DE OUDE DIERENTUIN  

Aan alle respondenten is gevraagd ‘Welke culturele activiteiten zou u willen dat er plaats gaan 

vinden?’ in ‘het Mensenpark, dat wordt ingericht in de oude dierentuin voor kunst, cultuur, 

innovatie en recreatie. Op deze (open) vraag hebben iets meer dan 1.100 mensen een antwoord 

gegeven. De meeste antwoorden gaan in de richting van (openlucht) 

muziek/festivals/concerten/theater, (openlucht) voorstellingen/tentoonstellingen/toneel/film/dans, 

sport, specifiek aanbod voor kinderen of ouderen of een (wandel)park. Daarnaast worden er ook 

ideeën geopperd zoals een ‘doe’-park, recreatie à la Vondelpark, kunstroutes, een dierenmuseum, 

speakerscorner of bier- en wijnfeesten.  

 

ACTIEVE BETROKKENHEID BIJ TOTSTANDKOMING VAN BELEID  

Het aandeel inwoners dat actief betrokken wil worden bij kunst- en cultuurbeleid in Emmen is groot. 

Op de vraag “Wilt u vaker met de gemeente meedenken over kunst en cultuur in de gemeente 

Emmen?” antwoorden maar liefst 887 Emmenaren positief. Dat is een derde van alle respondenten! 

 

Leeftijd en betrokkenheid 

Onderstaande tabel laat zien in welke leeftijdsgroep degenen vallen die actief mee willen denken. 

De verdeling over de leeftijdsgroepen (in %) van deze potentiele ‘denktank’ komt vrijwel overeen 

met de leeftijdsverdeling van alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. 

 

Tabel 9 Respondenten die actief willen meedenken over kunst- en cultuur in Emmen, naar leeftijdsklasse 

Leeftijdscategorie Aantal respondenten % respondenten 

18 - 29 jaar 124 14% 

30 - 49 jaar 216 24% 

50 - 64 jaar 294 33% 

65 + jaar 251 28% 

onbekend 2 0% 

Totaal 887 100% 
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6. CONCLUSIES 

Vooraf heeft de gemeente Emmen, in afstemming met het culturele veld, een aantal 

onderzoeksvragen opgesteld. De conclusies zijn gerubriceerd aan de hand van deze 

onderzoeksvragen. 

 

Wat is het bereik van het cultuuraanbod bij de burgers in Emmen?  

 Van de inwoners van Emmen heeft 86% in de afgelopen 12 maanden minimaal één film- muziek, 

dans- of theatervoorstelling gezien, binnen of buiten Emmen. 82% deed dit binnen de gemeente 

Emmen (was 76% in 2014). Wanneer het bioscoopbezoek buiten beschouwing wordt gelaten, 

heeft nog steeds 81% van de inwoners minimaal één voorstelling gezien (binnen of buiten 

Emmen).  

 Voor toneel en musical zien we dat het aandeel bezoekers binnen Emmen is toegenomen. 

Daarmee lijkt er een verschuiving te zijn naar bezoek van toneel en musical in Emmen zelf. 

 Van de inwoners heeft 59% in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 

bezienswaardig gebouw, museum, tentoonstellingsruimte of galerie. 36% deed dit binnen de 

gemeente Emmen. 

 76% van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden minstens één maal stilgestaan bij een 

kunstwerk of kunstvoorstelling op straat of ergens anders in de openbare ruimte. 

 Van de Emmense culturele instellingen is het Atlas theater het meest bekend, gevolgd door 

Bioscoop Utopolis, Veenpark Barger-Compascuus en de Openbare Bibliotheek. De meest 

bezochte instellingen zijn Utopolis en het Atlas theater (59% resp. 46% van de inwoners heeft in 

afgelopen 12 maanden deze instellingen bezocht).  

 99% van de inwoners kent ten minste één Emmens festival of evenement. 72% van de 

Emmenaren heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal één festival bezocht. 

 54% van de inwoners is in het afgelopen jaar wel eens naar een voorstelling, optreden of 

tentoonstelling buiten de gemeente geweest. De meest genoemde reden hiervoor is dat 

bepaalde voorstellingen niet in Emmen worden gegeven. 

 Van de inwoners heeft 75% in de afgelopen 12 maanden ten minste één boek gelezen. 

 

Hoeveel burgers in Emmen nemen actief deel aan culturele activiteiten ?  

 Van de inwoners van Emmen heeft 48% in de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd één of meer 

culturele activiteiten uitgeoefend. De meest beoefende activiteiten zijn tekenen/schilderen 

(19%), zingen (17%), fotografie/film (12%) en het bespelen van een muziekinstrument (12%). Er 

zijn meer actieve cultuur-participanten dan in 2014 (40%). 

 Van de mensen die cultureel actief zijn, heeft 43% de resultaten van hun werk wel eens 

gepresenteerd buiten de huiselijke kring.  

 De meest genoemde reden om niet cultureel actief te zijn, is ‘geen interesse’ (50%), gevolgd 

door ‘geen tijd’ (30%) en ‘het is te duur’ (19%) 

 13% van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden een vorm van onbetaald werk verricht 

voor een culturele organisatie.   



Hoe groot is de cultuurparticipatie per gebied/wijk? 

 De mate van culturele activiteit verschilt nauwelijks tussen de verschillende wijken. In 2014 

zagen we dat de mate van culturele activiteit per wijk nogal verschilde. Die verschillen zien we 

niet terug bij de meting van 2017. 

 Er zijn wat het bezoekersaandeel van voorstellingen betreft ook verschillen tussen de 

verschillende wijken. In Emmen Zuid is dit percentage nog het hoogst, in De Velden het laagst. 

 

In hoeverre maken de burgers in Emmen gebruik van de verschillende media bij het 

(indirect) tot zich nemen van cultuur?  

 De meest gebruikte informatiebronnen voor informatie over de locatie en het tijdstip van 

culturele activiteiten zijn vrienden en familie, op de voet gevolgd door huis-aan-huisbladen en 

regionale dagbladen. Sociale media worden steeds vaker geraadpleegd. 

 Meer dan de helft van de inwoners bekijkt of beluistert wel eens een (pop-)concert, historische 

uitzending of cabaretvoorstelling via radio of televisie. Internet wordt (nog wel) veel minder 

gebruikt, maar neemt sterk toe.  

 

Wat is het oordeel van de burgers uit de gemeente Emmen over cultuur in het 

algemeen?  

 74% van de inwoners vindt kunst en cultuur (heel) belangrijk voor de Nederlandse samenleving. 

73% vindt kunst en cultuur (heel) belangrijk voor de gemeente Emmen. Opvallend is dat slechts 

39% aangeeft kunst en cultuur (heel) belangrijk te vinden voor zichzelf.  

 Van de mensen die zelf cultuur actief zijn, vinden minder mensen cultuur (heel) belangrijk voor 

zichzelf  dan drie jaar geleden.  

 Mensen die zelf niet actief zijn op het gebied van kunst en cultuur, vinden in overgrote 

meerderheid dat cultuur belangrijk is voor de stad en de samenleving als geheel.  

 

Hoe beoordelen de inwoners van Emmen het aanbod van cultuur in de gemeente 

Emmen?  

 De inwoners geven zowel de hoeveelheid van het cultureel aanbod in Emmen als de kwaliteit 

van dit aanbod een rapportcijfer van 6,7. Dit is hoger dan in 2014 (6,4).  

 48% van de inwoners noemt het aanbod voldoende in variatie (was 39% in 2014), 48% vindt het 

voldoende in aantal (was 40%), 40% vindt het voldoende betaalbaar (was 36%) en 53% vindt dat 

het aanbod voldoende bekend is (was ook 53%). 

 

Hoe kun je het aantal burgers in Emmen dat actief deelneemt aan culturele 

activiteiten vergroten?  

 Gevraagd naar mogelijkheden om het cultureel aanbod in Emmen zodanig te veranderen dat 

men meer of actiever zou deelnemen, wordt vooral gezegd dat culturele activiteiten (nog) beter 

kenbaar gemaakt moeten worden (een centraal informatiepunt, sociale media) en dat er meer 

georganiseerd zou moeten worden voor jongeren van 15-25 jaar.  
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 Ook de betaalbaarheid van het aanbod wordt veel genoemd als verbeterpunt. Gezien het hoge 

aandeel laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen in de gemeente, is dit een serieus 

aandachtspunt. 

 De belangrijkste informatiebron voor informatie over het culturele aanbod zijn vrienden en 

familie, op de voet gevolgd door ‘traditionele’ media als huis-aan-huisbladen en regionale 

dagbladen. Sociale media spelen ook een belangrijke rol en worden hiervoor van de onderzochte 

media (praktisch) als enige steeds vaker benut.  

 

Hoe kun je de burgers actief betrekken bij de totstandkoming van het cultuurbeleid 

van Emmen?  

 Het aandeel inwoners dat actief betrokken wil worden bij kunst- en cultuurbeleid in Emmen is 

groot. Een derde van alle respondenten wil vaker met de gemeente meedenken over kunst en 

cultuur in de gemeente Emmen.  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 

Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. Inwoners van de gemeente Emmen zijn per 

brief uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Elke brief bevatte een unieke inlogcode, zodat een 

persoon de vragenlijst éénmaal kon invullen. Wie niet de beschikking had over internet, kon bij de 

gemeente een papieren vragenlijst opvragen. De uitnodiging is verstuurd in de week van 13 april; de 

responsperiode liep tot 11 mei. De vragenlijst kon anoniem ingevuld worden. Om mensen te 

stimuleren tot deelname is onder de deelnemers een aantal VVV-bonnen verloot. 

 

S t e e k p r o e f  

Omdat de gemeente Emmen binnen de responsgroep zes gebieden (De Blokken, De Monden, De 

Velden, Emmen-Noord, Emmen-Oost, Emmen-Zuid) in de gemeente met elkaar wilde kunnen 

vergelijken, was een aanzienlijke steekproef nodig. Uitgangspunt was het streven naar een omvang 

van 400 personen voor elk van de zes te onderscheiden gebieden. Om op minimaal 400 personen 

respons per gebied te komen zou dus een totale respons nodig zijn van 2400. Zie verderop in deze 

bijlage voor een grafische weergave van de zes gebieden. 

 

De verwachte respons was 10% bij jongeren (18-29 jaar) en 15% bij volwassenen (30-59 jaar) en bij 

de ouderen (60+ jaar). Van de Emmense bevolking is 16% tussen de 18 en de 29 jaar oud; idealiter 

wilden we dan ook 15% jongeren in de steekproef (384 van de 2400). Aangezien bij deze groep een 

respons verwacht werd van 10%, moesten er 3.840 jongeren uitgenodigd worden om deel te nemen 

aan het onderzoek. Voor de volwassenen geldt dat zij 50% van de populatie uitmaken, zodat 1.200 

respondenten nodig waren (50% van 2.400). Van de Emmense bevolking is 34% 60 jaar of ouder en 

zijn 816 respondenten nodig (34% van 2400). Met een verwachte respons van 15% zijn in deze beide 

leeftijdsgroepen respectievelijk 8.000 en 5.440 personen benaderd. Dit heeft geleid tot de volgende 

steekproef: 

 

Leeftijd Aantallen  
op  
1-1-2015 

%  
van 18+ 

Gewenste 
verdeling bij 
steekproef-
omvang  
van 400/gebied 
 

Steekproef-
omvang  
 

18-29 jaar 13.398 16% 384 7 3.840 
30-59 jaar 43.602 50% 1.2008 8.000 
60 jaar en ouder 29.579 34% 8169 5.440 
  100% 2.400  17.280 

  

                                                           
7 Respons van 10 % 
8 Respons van 15% 
9 Respons van 15 %  



De steekproef is getrokken op het bestand van de gehele gemeente (dus geen steekproef per 

gebied). Uit de GBA zijn eerst de drie leeftijdsgroepen geselecteerd. Mensen wonend in een 

verpleeg- of verzorgingshuis zijn uit de selecties verwijderd.  

Binnen de drie leeftijdsgroepen zijn vervolgens random steekproeven getrokken met de gewenste 

omvang. In totaal zijn 17.280 inwoners van de gemeente benaderd. 

 

S a m e n s t e l l i n g  r e s p o n s g r o e p  

In totaal hebben 2840 inwoners de vragenlijst ingevuld, waarvan 2588 de vragenlijst volledig hebben 

ingevuld. Dit is een responspercentage van 15,0%. De respons is hiermee gelijk aan de verwachtte 

respons. Het totaal aantal van bijna 2.600 respondenten is ruim voldoende om betrouwbare 

uitspraken te doen over de Emmense bevolking als geheel, en ook over verschillende 

leeftijdsgroepen en wijken. 

 

In onderstaande tabellen staat hoe de responsgroep is samengesteld qua geslacht, leeftijd en 

verdeling over de zes regio’s in Emmen. Ook is weergegeven hoe de verdeling in de totale bevolking 

van de gemeente is. Uit een vergelijking van beide blijkt dat in de responsgroep de mannen 

oververtegenwoordigd zijn. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsgroepen 25-34 en 35-49 jaar. Van de 

regio’s zijn Emmen-Noord, Emmen-Oost en Emmen-Zuid oververtegenwoordigd. De overige 

leeftijdsgroepen en regio’s zijn juist iets ondervertegenwoordigd. 

 

In de analyse is daarom een weegfactor toegepast, die voor de over- en ondervertegenwoordiging 

van de groepen compenseert. Er is gewogen op sekse, leeftijd en gebied. Na weging is de 

responsgroep hetzelfde samengesteld als de totale bevolking. Hiermee zijn de resultaten 

representatief voor de populatie als geheel. 

 

 

Sekse Responsgroep 

 

Totale bevolking 

Emmen 

 Absoluut %  

Man 1.654 45% 49% 

Vrouw 946 55% 51% 

 

Leeftijd Responsgroep 

 

Totale bevolking 

Emmen 

 Absoluut %  

18 - 24 jaar 231 9% 9% 

25 - 34 jaar 248 10% 13% 

35 - 49 jaar 468 18% 24% 

50 - 59 jaar 523 20% 19% 

60 - 69 jaar 642 25% 17% 

70+ jaar 488 19% 18% 
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Gebieden 

Emmen 

Responsgroep 

 

Totale bevolking 

Emmen 

 Absoluut % % 

De Blokken 388 14,9% 20,5% 

De Monden 195 7,5% 11,1% 

De Velden 328 12,6% 15,3% 

Emmen-Noord 435 16,7% 14,1% 

Emmen-Oost 551 21,2% 18,0% 

Emmen-Zuid 701 27,0% 20,9% 

 

 
In onderstaande tabellen staat nog een aantal achtergrondkenmerken van de respondenten.  

 

Netto 

gezinsinkomen 

Responsgroep 

 

Totale bevolking 

Emmen 

 Absoluut %  

Minder dan € 

1.050,-/mnd 

232 8,9% Niet bekend 

€ 1.050,- tot € 

1.400,-/mnd 

235 9,0%  

€ 1.400,- tot € 

1.800,-/mnd 

263 10,1%  

€ 1.800,- tot € 

3.100,-/mnd 

792 30,5%  

€ 3.100,- en 

meer/mnd 

531 20,4%  

 

Opleidings-niveau Responsgroep 

 

Totale bevolking 

Emmen 

 Absoluut %  

Laag (basisonderwijs, lager 

beroepsonderwijs) 

325 12,5% Niet bekend 

Midden  (Middelbaar- en hoger voortgezet 

onderwijs) 

1.448 55,6%  

Hoog  (Hoger beroepsonderwijs en 

Wetenschappelijk onderwijs) 

828 31,9%  

 

 



Gezinssamenstelling Responsgroep 

 

Totale bevolking 

Emmen 

 Absoluut %  

Inwonend bij ouders 226 8,7% Niet bekend 

Alleenstaand zonder kinderen 531 20,4%  

Alleenstaand met kinderen 153 5,9%  

Samenwonend / gehuwd zonder kinderen 956 32,5%  

Samenwonen / gehuwd met kinderen 716 25,1%  

 

 

Land van geboorte Responsgroep 

 

Totale bevolking 

Emmen 

 Absoluut %  

In Nederland 2508 96% 97,7% 

In het buitenland 105 4% 2,3% 

 

B e t r o u w b a a r h e i d  e n  n a u w k e u r i g h e i d   

De essentie van steekproefonderzoek is, dat door het ondervragen van een beperkt deel van de 

bevolking niet alleen uitspraken gedaan kunnen worden over de respondenten, maar ook over de 

totale populatie waar de steekproef uit getrokken is. Daarbij dient men echter steeds te beseffen dat 

dit steekproefonderzoek een benadering van de werkelijkheid vormt: geen enkele steekproef is een 

exacte afspiegeling van de bevolking. Dit hoeft op zich geen bezwaar te zijn, zolang de marges 

waarbinnen de steekproefonnauwkeurigheid valt bekend en acceptabel zijn. Daartoe kunnen de 

zogenaamde ‘nauwkeurigheidsmarges’ van de steekproef worden berekend; binnen deze marges 

vallen de werkelijke uitkomsten voor de totale bevolking. Normaliter wordt bij het berekenen van de 

nauwkeurigheidsmarges uitgegaan van 95% betrouwbaarheid10. Dit betekent dat wanneer het 

onderzoek 100 keer herhaald zou worden, 95 keer een waarde gevonden wordt die binnen de 

berekende nauwkeurigheidsmarges ligt.  

 

Hoe groter de steekproef, hoe kleiner de nauwkeurigheidsmarges. Maar de marges zijn niet alleen 

afhankelijk van de omvang van de steekproef, maar ook van het gevonden resultaat bij een bepaalde 

vraag. Is bijvoorbeeld 90% van de respondenten het eens met een bepaalde stelling en 10% oneens, 

dan is de kans dat deze verhouding ook teruggevonden zou worden in de totale bevolking groter dan 

wanneer 50% het eens zou zijn en 50% oneens. Bij een resultaat van 50/50% is de 

nauwkeurigheidsmarge daarom groter dan bij een resultaat van 90/10%.  

 

  

                                                           
10 Met een steekproefomvang van 2840 respondenten en een onderzoekspopulatie van circa 87.000 inwoners 
van 18 jaar en ouder is het behaalde betrouwbaarheidsniveau in dit onderzoek ruim 99%. 
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Onderstaande tabel laat – uitgaande van een betrouwbaarheid van 95% - voor verschillende 

steekproefgroottes en voor verschillende mogelijke antwoordpercentages zien hoe groot de 

nauwkeurigheidsmarges zijn.  

 

  Antwoordpercentages in onderzoek: 

Netto 
steekproef 
(aantal 
respondenten
)  

10% / 90%  20% / 80%  30% / 70%  40% / 60%  50%  

100  5,9%  7,8%  9,0%  9,6%  9,8%  

200  4,2%  5,5%  6,4%  6,8%  6,9%  

300  3,4%  4,5%  5,2%  5,5%  5,7%  

400  2,9%  3,9%  4,5%  4,8%  4,9%  

500  2,6%  3,5%  4,0%  4,3%  4,4%  

1.000  1,9%  2,5%  2,8%  3,0%  3,1%  

1.500  1,5%  2,0%  2,3%  2,5%  2,5%  

2.000 1,3% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 

3.000 1,1% 1,4% 1,6% 1,8% 1,8% 

 

Een voorbeeld: bij een steekproefgrootte van 500 respondenten en een antwoordpercentage van 

20% is de nauwkeurigheidsmarge plus of min 3,5%, wat betekent dat het werkelijke percentage in de 

totale onderzoekspopulatie tussen de 16,5% en 23,5% ligt.  

 

De tabel laat zien dat - uitgaande van een nauwkeurigheidsmarge van 95% en een netto 

steekproefgrootte (=aantal respondenten) van bijna 3.000 - de nauwkeurigheidsmarge in dit 

onderzoek bij alle uitkomsten ruim onder de 2,5% ligt. Dit is een relatief kleine onnauwkeurigheid.  

 

Voor de afzonderlijke gebieden (met netto steekproefgroottes variërend van ca. 200 tot 700) zijn de 

nauwkeurigheidsmarges weliswaar groter, maar nog altijd voldoende om betrouwbare indicaties op 

gebiedsniveau te geven. 

 

  



Bijlage 2 

Gebiedsindeling gemeente Emmen  

 

In onderstaande figuur ziet u de gebiedsindeling zoals deze door de gemeente Emmen wordt 

gehanteerd en zoals hij ook in dit rapport is gehanteerd. De stad Emmen is opgedeeld in Emmen-

Oost en Emmen-Zuid. Emmen-Noord is het directe buitengebied van de stad. De overige gebieden 

van de gemeenten zijn De Blokken (in het zuidoosten van de gemeente), De Monden (in het noorden 

van de gemeente) en De Velden (in het zuidwesten van de gemeente). 

 
 



75 
RAPPORTAGE CULTUURMONITOR EMMEN 2017 

 

 

Bijlage 3  

Vragenlijst  

1. Kunst, cultuur en uitgaan Emmen 

 

Fijn dat u meedoet aan het onderzoek naar vrijetijdsbesteding en cultuur in de gemeente Emmen! De 

vragenlijst bestaat uit een aantal uitgebreide vragen aan het begin en daarna een aantal kortere vragen. Het 

invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 

 

Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Uw naam komt niet voor op deze vragenlijst, en de 

antwoorden kunnen ook niet herleid worden naar uw als persoon. Niemand weet dus welke antwoorden u 

geeft. 

 

Dit is geen proefwerk of test. Er zijn dus geen “goede” of “foute” antwoorden. Wel is het belangrijk dat u alle 

vragen eerlijk invult. 

 

Het gaat om uw antwoorden en uw ervaringen. Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijst zoveel mogelijk 

alleen probeert in te vullen. 

 

Onder de deelnemers aan het onderzoek wordt een aantal VVV-bonnen verloot: 3 bonnen van 50 euro en één 

bon van maar liefst 200 euro. Wilt u in aanmerking komen voor een prijs, dan wordt u gevraagd om aan het 

einde van de vragenlijst uw (e-mail)adres in te vullen. De antwoorden die u in de vragenlijst geeft, worden niet 

aan uw (e-mail)adres gekoppeld. 

 

Veel succes bij het invullen!  

2. Kunst, cultuur en uitgaan Emmen 

 

De volgende vragen gaan over cultuur. Het gaat om voorstellingen en voorzieningen die u in de afgelopen 12 

maanden heeft bezocht. Het gaat hier om algemeen toegankelijke voorstellingen en voorzieningen. Besloten 

voorstellingen (zoals op bruiloften, bedrijfsavonden of school) tellen niet mee. Ook voorstellingen tijdens 

vakanties in het buitenland tellen niet mee. 

3. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in totaal (dus binnen en buiten de gemeente Emmen) naar  

    de volgende voorstellingen geweest? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 
12 keer of 

meer 

Toneelvoorstelling    

Cabaret of kleinkunst    

Concert klassieke muziek    



Opera of operette    

Uitvoering van een koor    

Concert harmonie, fanfare, brassband    

Jazz-/ bluesconcert    

Concert overige muziek (pop, 

hardrock, hiphop, etc.) 
   

Dance-/houseparty    

Musical    

Ballet-/dansvoorstelling    

Film in bioscoop of filmhuis    

Literaire bijeenkomst    

Lezing over kunst/kunstgeschiedenis    

Lezing over streekgeschiedenis    

Muziek in café/horeca    

Festival    

4. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden binnen de gemeente Emmen naar de volgende   

     voorstellingen geweest? (Een antwoord per categorie)) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Toneelvoorstelling    

Cabaret of kleinkunst    

Concert klassieke muziek    

Opera of operette    

Uitvoering van een koor    
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Concert harmonie, fanfare, brassband    

Jazz-/ bluesconcert    

Concert overige muziek (pop, 

hardrock, hiphop, etc.) 
   

Dance-/houseparty    

Musical    

Ballet-/dansvoorstelling    

Film in bioscoop of filmhuis    

Literaire bijeenkomst    

Lezing over kunst/kunstgeschiedenis    

Lezing over streekgeschiedenis    

Muziek in café/horeca    

Festival    

5. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in totaal (dus binnen en buiten de gemeente Emmen) naar 

    de volgende instellingen/plaatsen geweest? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Museum (zowel bezoeken aan vaste 

collecties als aan speciale 

tentoonstellingen) 

   

Galerie, atelier (een plaats waar 

men kunstvoorwerpen kan bekijken 

en kopen) 

   

Tentoonstellingsruimte, 

bijvoorbeeld CBK Drenthe, 

Noorderlicht, Grote Kerk  

   

Kunst in openbare ruimte 

(bijvoorbeeld beeldenroute, land-

art, natuurkunst) 

   



Archief (bijvoorbeeld voor 

stamboomonderzoek of 

streekgeschiedenis) 

   

Bezienswaardige gebouwen (zoals 

kerken, monumenten, kastelen, 

moderne architectuur), dorpen of 

stadsdelen 

   

6. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden binnen de gemeente Emmen naar de volgende 

instellingen/plaatsen geweest? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Museum (zowel bezoeken aan vaste 

collecties als aan speciale 

tentoonstellingen) 

   

Galerie, atelier (een plaats waar men 

kunstvoorwerpen kan bekijken en 

kopen) 

   

Tentoonstellingsruimte, bijvoorbeeld 

CBK Drenthe, Noorderlicht, Grote 

Kerk  

   

Kunst in openbare ruimte 

(bijvoorbeeld beeldenroute, land-art, 

natuurkunst) 

   

Archief (bijvoorbeeld voor 

stamboomonderzoek of 

streekgeschiedenis) 

   

Bezienswaardige gebouwen (zoals 

kerken, monumenten, kastelen, 

moderne architectuur), dorpen of 

stadsdelen 

   

7. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden stilgestaan bij een kunstwerk (beeld, schilderwerk) of 

kunstvoorstelling (toneel/dans of muziek) op straat, in een park, in een winkelgebied of ergens anders in de 

openbare ruimte? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Beeld of schilderwerk    

Toneel of dans    

Muziek    

8. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in totaal (dus binnen en buiten de gemeente Emmen) gebruik 

gemaakt van de volgende voorzieningen? (Een antwoord per categorie) 
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 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Openbare bibliotheek    

Fonotheek/muziekuitleen    

Artotheek/kunstuitleen    

Videotheek    

9. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden binnen de gemeente Emmen gebruik  gemaakt van de 

volgende voorzieningen? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Openbare bibliotheek    

Fonotheek/muziekuitleen    

Artotheek/kunstuitleen    

Videotheek    

10. Kent u onderstaande culturele instellingen/ plaatsen?  (Een antwoord per categorie) 

 Ja, bekend Nee, niet bekend 

Atlas Theater  

Centrum Beeldende Kunst Emmen  

Bibliotheek Emmen  

Bioscoop Utopolis Emmen  

Filmhuis Emmen  

Poppodium Apollo Emmen  

Grote Kerk Cultureel Emmen  

Theaterboerderij de Noorderbak 

Roswinkel 
 



Museum Collectie Brands Nieuw-

Dordrecht 
 

Harmonium Museum Nederland 

Barger-Compascuum 
 

Museumboerderij Nabershof 

Emmen 
 

Van Gogh Huis Veenoord  

Museum Meringa Zandpol  

Smalspoormuseum Erica  

Zandstrooiboerderij / Zwaantje 

Hans-Stokman’s Hof Schoonebeek 
 

Veenpark Barger-Compascuum  

Buurthuis, wijkhuis (bv. 't 

Schienvat, de Badde, de Cluft) 
 

Loods 13  

The Bake Shop  

Muziekkoepel  

Stadstheater in de oude dierentuin  

Galerie bij Leth  

11. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden naar de volgende instellingen/ plaatsen geweest voor 

voorstellingen, optredens of tentoonstellingen? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Atlas Theater    

Centrum Beeldende Kunst Emmen    

Bibliotheek Emmen    

Bioscoop Utopolis Emmen    

Filmhuis Emmen    
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Poppodium Apollo Emmen    

Grote Kerk Cultureel Emmen    

Theaterboerderij de Noorderbak 

Roswinkel 
   

Museum Collectie Brands Nieuw-

Dordrecht 
   

Harmonium Museum Nederland 

Barger-Compascuum 
   

Museumboerderij Nabershof 

Emmen 
   

Van Gogh Huis Veenoord    

Museum Meringa Zandpol    

Smalspoormuseum Erica    

Zandstrooiboerderij/Zwaantje 

Hans-Stokman’s Hof Schoonebeek 
   

Veenpark Barger-Compascuum    

Buurthuis, wijkhuis (bv. 't 

Schienvat, de Badde, de Cluft) 
   

Loods 13    

The Bake Shop    

Muziekkoepel    

Stadstheater in de oude 

dierentuin 
   

Galerie bij Leth    

 

12. Bent u de afgelopen 12 maanden naar voorstellingen, optredens of tentoonstellingen buiten de gemeente 

Emmen geweest? (Een antwoord per categorie) 

 Ja 

 Nee – Ga naar vraag 14 



13. Wat is/zijn de belangrijkste reden(en) dat u voorstellingen, optredens of tentoonstellingen buiten de 

gemeente Emmen bezocht? (maximaal twee antwoorden aankruisen) 

 Bepaalde voorstellingen worden niet in Emmen gegeven 

 Het aanbod van culturele instellingen is elders aantrekkelijker 

 Ik vind het elders gezelliger 

 Ik ga met vrienden/familie die elders wonen 

 Voor de afwisseling 

 Ik vind het praktischer omdat ik elders werk / naar school ga / andere dingen doe 

 Het aanbod van horecagelegenheden is elders aantrekkelijker 

 Weet niet 

 

       Anders, namelijk: 

 

14. Heeft u wel eens gehoord van de volgende festivals en evenementen en welke heeft u in de afgelopen 12 

maanden bezocht? (Een antwoord per categorie) 

 Ja, bezocht Ja, bekend Nee, niet bekend 

Retropop   

Full Colour Festival   

C’est la Vie   

Gouden Pijl   

Circus in Emmen   

Kunstroute Emmen   

Carnavalsoptocht Zwartemeer, 

Barger-Compascuum, Weiteveen, 

Barger-Oosterveld 

  

Drèents Liedtiesfestival   

Festival de Opening   
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Kermis in Emmen   

Week van de amateurkunst (WAK)   

Shanty & Seasongfestival   

Gekleurd Grijs Festival   

Pitfest   

Kunstroute de Verbinding   

Bloei!   

Popronde   

15. Heeft u de afgelopen 12 maanden nog meer festivals en/of voorstellingen in de gemeente Emmen bezocht? 

(Een antwoord per categorie) 

 Nee 

 

       Ja, namelijk: 

 

 

16. Kunst- en cultuurbeoefening in vrije tijd 

 

17. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in uw vrije tijd (dus buiten werk- of schooltijd) de volgende 

culturele activiteiten gedaan? (Een antwoord per categorie) 

 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Tekenen, schilderen, grafisch werk    

Beeldhouwen, boetseren, 

pottenbakken, sieraden maken 
   

Werken met textiel (textiele 

werkvormen), wandkleden maken, 

weven 

   

Zingen    



Muziekinstrument bespelen    

Spelen in een band    

Toneel, mime    

(Volks)dans, (jazz)ballet    

Urban (Hiphop, rap): dans    

Urban (Hiphop, rap): muziek    

DJ    

Fotografie/film/video (geen 

vakantie- of familiekiekjes en 

filmpjes) 

   

Verhalen/gedichten schrijven    

Muziek maken op de computer    

Websites ontwerpen    

Activiteiten op het gebied van 

streekhistorie/heemkunde 
   

 

 

 

19. Was u in de afgelopen 12 maanden voor één of meer van deze activiteiten ingeschreven bij of lid van een 

instelling voor kunstzinnige vorming (muziekschool, et cetera)? 

NB: bij activiteiten die u niet beoefent, vult u ‘niet van toepassing’ in. (Een antwoord per categorie) 

 
Niet van 

toepassing 

Nee, dit doe 

ik alleen 

Nee, dit 

doe ik met 

anderen in 

persoonlijk

e kring 

Ja, dit doe ik 

bij een 

instelling voor 

kunstzinnige 

vorming  

Ja, als lid 

van een 

vereniging, 

club, 

gezelschap 

Ja, bij een 

zelfstandig 

gevestigde 

docent 

Tekenen, schilderen, 

grafisch werk 
     

Beeldhouwen, 

boetseren, 

pottenbakken, 

sieraden maken 
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Werken met textiel 

(textiele 

werkvormen), 

wandkleden maken, 

weven 

     

Zingen      

Muziekinstrument 

bespelen 
     

Spelen in een band      

Toneel, mime      

(Volks)dans, 

(jazz)ballet 
     

Urban (Hiphop, rap): 

dans 
     

Urban (Hiphop, rap): 

muziek 
     

DJ      

Fotografie/film/video(

geen vakantie- of 

familiekiekjes en 

filmpjes) 

     

Verhalen/gedichten 

schrijven 
     

Muziek maken op de 

computer 
     

Websites ontwerpen      

Activiteiten op het 

gebied van 

streekhistorie/heem-

kunde 

     

20. (optioneel) Wat is de naam van de instelling, vereniging of gevestigde docent waar u bovenstaande 

activiteiten doet? Je kant meerdere namen en adressen invullen 

  



 

21. Hoeveel tijd besteedt u wekelijks gemiddeld aan elk van deze activiteiten? (Een antwoord per categorie) 

 

Niet van 

toepassing

  

Minder dan 1 

uur per week 

1-3 uur per 

week 

4-6 uur per 

week 

7-10 uur 

per week 

Meer dan 10 

uur per week 

Tekenen, schilderen, 

grafisch werk 
     

Beeldhouwen, 

boetseren, 

pottenbakken, 

sieraden maken 

     

Werken met textiel 

(textiele 

werkvormen), 

wandkleden maken, 

weven 

     

Zingen      

Muziekinstrument 

bespelen 
     

Spelen in een band      

Toneel, mime      

(Volks)dans, 

(jazz)ballet 
     

Urban (Hiphop, rap): 

dans 
     

Urban (Hiphop, rap): 

muziek 
     

DJ      

Fotografie/film/vide

o(geen vakantie- of 

familiekiekjes en 

filmpjes) 

     

Verhalen/gedichten 

schrijven 
     

Muziek maken op de 

computer 
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Websites ontwerpen      

Activiteiten op het 

gebied van 

streekhistorie / 

Heemkunde 

     

22. Hebt u hiernaast in de afgelopen 12 maanden nog een andere culturele activiteit beoefend? (Een antwoord 

per categorie) 

 Nee – ga naar vraag 24 

 

       Ja, namelijk: 

 

23. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden deze culturele activiteit beoefend? (Een antwoord per 

categorie) 

 1 tot 3 keer 

 4 tot 11 keer 

 12 keer of meer 

24. Presenteerde u de resultaten van uw culturele activiteiten in de afgelopen 12 maanden aan anderen, 

buiten huiselijke kring? Onder ‘presenteren’ wordt ook verstaan het openbaar maken via sociale media of 

internet. (Een antwoord per categorie) 

 Ja, gepresenteerd Nee, niet gepresenteerd 

Tekenen, schilderen, grafisch werk  

Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden 

maken 
 

Werken met textiel (textiele werkvormen), wandkleden 

maken, weven 
 

Zingen  

Muziekinstrument bespelen  

Spelen in een band  

Toneel, mime  

(Volks)dans, (jazz)ballet  



Urban (Hiphop, rap): dans  

Urban (Hiphop, rap): muziek  

DJ  

Fotografie/film/video (geen vakantie- of familiekiekjes 

en filmpjes) 
 

Verhalen/gedichten schrijven  

Muziek maken op de computer  

Websites ontwerpen  

Activiteiten op het gebied van streekhistorie / 

heemkunde 
 

25. Als u de resultaten van uw culturele activiteiten presenteert, op welke wijze doet u dat dan? (meerdere 

antwoorden mogelijk) (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Niet van toepassing: ik heb de resultaten van mijn activiteiten niet gepresenteerd 

 Via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) 

 Online (op een eigen webpagina, op Youtube/Flickr, etc) 

 Bij een publiek toegankelijke gelegenheid met aanwezig publiek 


In een besloten groep waar ook anderen hun culturele activiteiten presenteren (bijvoorbeeld in een 

fotografie- of dichtersclub) 

 Via een online marktplaats (marktplaats.nl, Etsy) 

26. Als u de resultaten van uw culturele activiteiten niet presenteert, wat is hier de reden van? (meerdere 

antwoorden mogelijk) (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ik zou het wel willen, maar weet niet waar of hoe ik dat kan doen 

 Ik vind mijn resultaten niet goed genoeg 

 Ik heb het wel eens geprobeerd, maar er bleek te weinig interesse 

 Ik heb geen behoefte aan de reacties van anderen op mijn culturele activiteiten 

 

       Anders, namelijk: 

 

27. Kent u de ‘Cultuurkoppelaar amateurkunsten’ Greetje Kuipers? (Een antwoord per categorie) 
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 Ja 

 Nee – Ga naar vraag 29 

28. Hebt u wel eens contact gehad met haar? (Een antwoord per categorie) 

 Ja 

 Nee 

29. Als u niet actief deelneemt aan cultuur binnen de gemeente Emmen, wat is dan de reden hiervoor? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

 Ik neem wel deel aan cultuur 

 Geen interesse 

 Geen tijd 

 Te duur 

 Onvoldoende aanbod in buurt 

 Gezondheidsklachten 

 Onvoldoende bekendheid over aanbod 

 

30. Cultuur in de wijk 

 

31. Worden er culturele activiteiten aangeboden in uw wijk? (Een antwoord per categorie) 

 Ja 

 Nee – Ga naar vraag 34 

 Weet niet – Ga naar vraag 34 

32. Doet u daar wel eens aan mee? (Een antwoord per categorie) 

 Ja, vaak 

 Ja, soms 

 Nee, nooit – Ga naar vraag 34 



33. Welke activiteiten betreft dit dan? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Verhalentafel 

 Creatieve workshops 

 Filmvertoning 

 Tentoonstelling 

 

       Anders, namelijk 

 

34. Media 

 

 

35. Hoeveel boeken (geen verplichte studieboeken) heeft u gemiddeld de afgelopen 12 maanden gelezen?  

(Een antwoord per categorie) 

 Geen 

 1 tot 3 boeken 

 4 tot 11 boeken 

 Meer dan 12 boeken 

36. Hoe vaak keek of luisterde u de afgelopen 12 maanden thuis via radio of televisie naar de volgende 

culturele uitvoeringen of vertoningen? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Toneelvoorstelling    

Cabaret/kleinkunst    

Concert klassieke muziek    

Opera of operette    

Concert pop- of rockmuziek    

Concert hiphop    

Jazz-/bluesconcert    
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Wereldmuziek    

Ballet-/dansvoorstelling    

Musical    

Film    

Historische uitzendingen    

37. Hoe vaak keek of luisterde u de afgelopen 12 maanden thuis via internet naar de volgende culturele 

uitvoeringen of vertoningen? (Een antwoord per categorie) 

 0 keer 1-3 keer 4-11 keer 12 keer of meer 

Toneelvoorstelling    

Cabaret/kleinkunst    

Concert klassieke muziek    

Opera of operette    

Concert pop- of rockmuziek    

Concert hiphop    

Jazz-/bluesconcert    

Wereldmuziek    

Ballet-/dansvoorstelling    

Musical    

Film    

Historische uitzendingen    

38. Hoe krijgt u doorgaans uw informatie over de locatie en het tijdstip van culturele activiteiten (films, 

tentoonstellingen, theatervoorstellingen, concerten, et cetera)? Meerdere antwoorden mogelijk 

 Niet, want ik ben daarin niet geïnteresseerd 



 Lokale Radio 

 Regionale radio 

 Landelijke radio 

 Lokale televisie 

 Regionale televisie 

 Landelijke televisie 

 Lokale/regionale dagbladen (Dagblad van het Noorden) 

 Landelijke dagbladen 

 De pagina ‘Vooruit’ in Emmen.nu 

 Overige pagina’s in huis-aan-huisbladen (De Zuidoosthoeker, Emmen.nu) 

 Tijdschriften 

 Brochures, folders, flyers, programmaboekjes 

 Uitagenda van Emmen Maak het Mee 

 Affiches, uithangborden, posters 

 Digitale nieuwsbrief van een culturele instelling 

 Persoonlijke uitnodiging van een culturele instelling 

 Gemeentelijke informatie via de internetsite www.Emmen.nl 

 Cultuur Marktplaats Emmen www.cultuurmarktplaatsemmen.nl 

 Internetsites van culturele instellingen 

 Andere internetsites 

 Via Facebookgroepen (zoals I love Emmen) 

 Sociale Media 

 Kabelkrant, teletekst 

 Via vrienden, familie, kennissen of collega’s 

 

       Anders, namelijk 
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39. Heeft u in de afgelopen 12 maanden onbetaald werk verricht voor een culturele organisatie (bijvoorbeeld 

muziek- of toneelvereniging, cultureel festival, museum, bibliotheek, schouwburg, et cetera)?  (Een antwoord 

per categorie) 

 Ja 

 Nee – Ga naar vraag 41 

40. Hoeveel uur in de afgelopen 12 maanden? (Een antwoord per categorie) 

 Minder dan 50 uur – Ga naar vraag 42 

 50 – 100 uur – Ga naar vraag 42 

 Meer dan 100 uur – Ga naar vraag 42 

41. Wat is de belangrijkste reden waarom u dit niet doet? (Een antwoord per categorie) 

 Ik wil wel, maar ik weet niet goed wat ik kan betekenen 

 Ik wil wel, maar ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken 

 Geen tijd 

 Geen interesse 

 

       Anders, namelijk: 

 

42. Kunst en Cultuur in het algemeen 

 

 

43. Hieronder volgt een aantal stellingen over cultuur in het algemeen. Kunt u per stelling aangeven wat voor u 

het meest van toepassing is? (Een antwoord per categorie)  

 
Heel 

belangrijk 
Belangrijk 

Niet 

belangrijk

, niet 

onbelang-

rijk 

Onbelang

rijk 

Heel 

onbelangrijk 

Weet niet / 

geen mening 

Hoe belangrijk is volgens u kunst 

en cultuur in het algemeen voor u 

zelf? 

     



Hoe belangrijk is volgens u kunst 

en cultuur in het algemeen voor 

de gemeente Emmen? (uit 

oogpunt van toerisme, 

woonbeleving, economie et 

cetera) 

     

Hoe belangrijk is volgens u kunst 

en cultuur in het algemeen voor 

de Nederlandse samenleving? 

     

44. Cultureel aanbod in Emmen 

 

Hieronder volgt een aantal stellingen over het cultureel aanbod in de gemeente Emmen. Kunt u per stelling 

aangeven wat voor u het meest van toepassing is? 

 

45. Hieronder volgt een aantal stellingen over het cultureel aanbod in de gemeente Emmen. Kunt u per stelling 

aangeven wat voor u het meest van toepassing is? (Een antwoord per categorie) 

       

 
Helemaal 

mee eens
Mee eens

Niet mee 

eens, niet 

mee 

oneens

Mee 

oneens

Helemaal 

mee 

oneens

Weet niet / 

geen mening

Het cultureel aanbod binnen 

de gemeente Emmen is voor 

mij voldoende betaalbaar. 

     

Het cultureel aanbod binnen 

de gemeente Emmen is voor 

mij voldoende in aantal. 

     

Het cultureel aanbod binnen 

de gemeente Emmen is voor 

mij voldoende in variatie. 

     

46. Welk rapportcijfer geeft u de hoeveelheid van het cultureel aanbod binnen de gemeente Emmen? (Een 

antwoord per categorie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         

47. Welk rapportcijfer geeft u de kwaliteit van het cultureel aanbod binnen de gemeente Emmen? (Een 

antwoord per categorie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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48. In de oude dierentuin wordt op dit moment een plek (het Mensenpark) ingericht voor kunst, cultuur, 

innovatie en recreatie. Welke culturele activiteiten zou u willen dat er gaan plaatsvinden? 

*Optioneel 

 

 

49. In 2015 en 2016 was Emmen de culturele gemeente van Drenthe. Wist u dit? (Een antwoord per categorie) 

 Ja 

 Nee – Ga naar vraag 52 

50. Wist u dat het thema van Emmen als culturele gemeente “Van Goede Grond” was? (Een antwoord per 

categorie) 

 Ja 

 Nee 

51. Heeft u deelgenomen aan een of meer van de culturele activiteiten of evenementen van Van Goede Grond? 

(Een antwoord per categorie) 

 Ja  

 Nee  

 Weet ik niet 

52. Zou u iemand van buiten uw gemeente aanraden naar een culturele activiteit in de gemeente Emmen te 

komen? (Een antwoord per categorie) 

 Ja 

 Nee 

53. Wat zou er volgens u moeten veranderen aan het culturele aanbod binnen de gemeente Emmen, zodat u 

hieraan wel of meer actief deelneemt? *Optioneel 

 

54. Algemene vragen 

 

Tot slot zouden wij graag een aantal algemene vragen willen stellen over uw persoonlijke situatie. 

 

55. Bent u man of vrouw? (Een antwoord per categorie) 

 Man 



 Vrouw 

56. Wat is uw leeftijd? 

 

57. In welk land bent u geboren? (Een antwoord per categorie) 

 In Nederland 

 

       In een ander land, namelijk: 

 

58. Welke thuissituatie is het meest op u van toepassing? (Een antwoord per categorie) 

 Inwonend bij ouders 

 Alleenstaand zonder kinderen 

 Alleenstaand met kinderen 

 Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 

 Samenwonend/gehuwd met kinderen 

 

       Anders, namelijk: 

 

59. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? 

N.B. We hebben postcodegegevens nodig om de uitkomsten van deze vragenlijst naar de afzonderlijke 

gebieden binnen de gemeente Emmen te kunnen herleiden. 

 

60. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? (Een antwoord per categorie) 

 Basisonderwijs 

 Lager beroepsonderwijs (LBO, LEAO, et cetera) 

 Middelbaar voortgezet onderwijs (MAVO, VMBO, et cetera) 

 Hoger voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, Atheneum, et cetera) 

 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

 Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
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 Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) 

61. Wilt u aangeven in welke klasse het gezamenlijke netto (= schoon) inkomen per maand van uw huishouden 

valt? (Een antwoord per categorie) 

 Minder dan € 1.050,- per maand  

 € 1.050,- tot € 1.400,- per maand 

 € 1.400,- tot € 1.800,- per maand 

 € 1.800,- tot € 3.100,- per maand 

 € 3.100,- en meer per maand 

 Dat wil ik liever niet zeggen 

 

NB: Uitkeringen, pensioengelden, alimentatie en dergelijke zijn ook inkomen.  

Niet meegerekend worden: vakantiegeld, kinderbijslag, zorgtoeslag, huursubsidie, huurtoeslag en 

kinderopvangtoeslag, et cetera. 

 

63. Wilt u kans maken op één van de VVV-bonnen van € 50,- of € 200,- ? Vul hieronder dan uw e-mailadres in. 

Van uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt gemaakt indien u de prijs gewonnen heeft. Indien u geen 

emailadres heeft, kunt u uw adresgegevens noteren. 

 

64. Email:  

65. (Indien u geen email heeft) Postadres: 

 

 

66. Wilt u vaker met de gemeente meedenken over kunst en cultuur in de gemeente Emmen? Vul hieronder 

dan uw emailadres of postadres in, zodat we u in de toekomst kunnen benaderen. 

 

67. Email: 

68. (Indien u geen email heeft) Postadres: 

 

69. Hebt u verder nog opmerkingen? 

 

70. Hartelijk dank voor uw medewerking! 



 

 

 


