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Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Provincie Noord-Brabant  
Postbus 90151 
5200 MC  ‘s-Hertogenbosch  

 
 

Datum 4 december 2012 
Kenmerk   Telos/12.103/ml  

Onderwerp   Aanbieding essay 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
 
Hierbij treft u de definitieve tekst aan van het essay De Waarde van Cultuur. Dit essay is 
het afgelopen jaar gemaakt in opdracht van uw provincie, als onderdeel van het 
werkplan van Telos 2011/2012. De tekst is gebaseerd op enerzijds een inventarisatie van 
beleidsopgaven in het Brabantse culturele veld, aangedragen door het PON, en 
anderzijds eigen onderzoek door Telos van (inter)nationale databases aangaande de 
monitoring van cultuur en van relevante wetenschappelijke en beleidsliteratuur.  
 
Centraal in het essay staat een analyse van verschuivingen in de maatschappelijke 
waardering van kunst en cultuur, zoals blijkend uit het evaluerende onderzoek daarnaar 
in binnen en buitenland. Het essay signaleert hoe lange tijd de beleid smatige 
beoordeling in het teken stond van sociale doelen, c.q. de spreidingsgedachte. Dat 
beoordelingskader wordt steeds problematischer te midden van een toegenomen 
culturele veelvormigheid. Er is momenteel een verschuiving gaande richting 
economische doelen en belangen. In het essay signaleer ik hoe wij daarmee andermaal 
het gevaar lopen de eigenwaarden van kunst en cultuur uit het zicht te verliezen. Er is 
behoefte aan een nieuw verhaal over het belang  of de kernwaarde van kunst en 
cultuur.  
 
Ik zie die kernwaarde vooral in kunst en cultuur als bron van verbeelding en betekenis. 
Juist in een situatie van een veelvormige werkelijkheid, zonder finale waarheden, 
hebben we belang bij een zekere ontspannen omgang met betekenissen. Kunst en 
cultuur kunnen ons daarbij helpen. Ze stimuleren onze nieuwsgierigheid naar nieuwe 
vormen en verhalen, leren ons daar met een zekere distantie en daardoor met plezier 
mee om te gaan, voeden onze creativiteit, brengen ons in contact met het andere.  
 
Vervolgens beargumenteer ik waarom het van belang is om een monitoring -instrument 
te ontwikkelen dat naast sociale en economische effecten ook aandacht besteedt aan de 
veerkracht van de culturele sector zelf als bron van creativiteit en verbeelding. Het essay 
sluit af met een doork ijk naar hoe dat zou kunnen en beargumenteert waarom Brabant 
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hier het verschil zou kunnen maken (bijvoorbeeld in aansluiting op ambities tot 
Europese Culturele Hoofdstad 2018).   
 
Ik hoop u hiermee waardevolle en bruikbare aanknopingspunten te hebben geboden 
voor het realiseren van uw doelstellingen ten aanzien van de culturele agenda en meer 
in het algemeen de ambities van Brabant als top kennis- en innovatieregio.  
 
 
Hoogachtend  
 
 
 
 
 
Prof. dr. ir. Hans Mommaas  
Directeur Telos 
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1 Vraagstelling en verantwoording  

Aanleiding  
 
De Provincie Noord Brabant bezint zich op de vraag welke kennis nodig is voor 
een goed beeld van het functioneren van de Brabantse culturele infrastructuur. 
Als onderdeel daarvan bestaat behoefte aan een overkoepelende beschouwing 
over 'de waarde van cultuur'. Die beschouwing moet mede geïnspireerd zijn door 
'De Agenda van Brabant', de door het vorige provinciebestuur geformuleerde 
strategische visie, alsmede de doorvertaling daarvan in het huidige bestuurs -
akkoord 'Tien voor Brabant'. Concreet zou het essay zicht moeten geven op de 
hedendaagse (mogelijke) waardering van cultuur, bezien in haar bijdrage aan een 
duurzame economische, ecologische en sociaal -culturele ontwikkeling van 
Brabant.  
 
In 'De Agenda van Brabant' profileert het provinciale bestuur Noord Brabant als 
een industriële kennis en innovatieregio, gesitueerd in het hart van de Noordwest -
Europese Delta, die wil behoren tot de top van de Europese economie. Daarbij 
staat weliswaar het ruimtelijk -economische beleid voorop, maar in het verlengde 
daarvan worden de ecologische, sociale en culturele kwaliteiten van Brabant 
nadrukkelijk meegenomen als noodzakelijke randvoorwaarden. Naast 'Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Inrichting', 'Bereikbaarheid' en 'Regionaal Economisch Beleid' 
vormt 'Cultuur' daarmee de vierde provinciale kerntaak. Die kerntaak heeft primair 
betrekking op de directe provinciale verantwoordelijkheid voor het culturele 
erfgoed, de culturele diversiteit en de culturele spreiding. Maar daarnaast is er 
sprake van een afgeleide verantwoordelijk heid, in verband met de rol van de 
provincie als 'gebiedsautoriteit'. In die laatste rol voelt de provincie zich verant -
woordelijk voor het 'meekoppelende belang' van cultuur in brede zin, als 
voorwaarde voor het welslagen van de ambitie van Brabant. Hier is haar rol vooral 
die van signaleren en agenderen. Daartoe is het noodzakelijk een helder beeld te 
hebben van de stand van de culturele ontwikkeling van Brabant. De provinciale 
kerntaak ligt hier vooral in het bundelen en interpreteren van gegevens. Dit essay 
dient ertoe een scherp idee te krijgen van de waarden die daarbij in het geding 
(zouden kunnen) zijn. Dit als mogelijke onderlegger van een actualisering van de 
informatievoorziening over het functioneren van de Brabantse culturele 
infrastructuur.  
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Gebruikte bronnen  
 
Het essay is gebaseerd op een drietal soorten bronnen.  
Op de eerste plaats is gebruik gemaakt van algemene literatuur over kunst en 
cultuur, zowel wetenschappelijk als politiek -bestuurlijk. Er is de laatste tijd in 
Nederland en daarbuiten veel gepubliceerd over de veranderende waardering van 
kunst en cultuur, verband houdend met fenomenen als een verdergaande 
digitalisering van communicatie en informatie, de mondiale expansie van de 
culturele en entertainment economie, het toegenomen belang  van verbeelding en 
creativiteit in een snel veranderende netwerksamenleving, de toegenomen 
culturele diversiteit, de toegenomen hang naar culturele eigenheid in een context 
van mondialisering, een terugtredende overheid, de veranderende verhouding 
tussen professionals en samenleving. Voor dit essay is vooral gekeken naar 
beschouwingen waarin pogingen worden gedaan het 21eeeuwse  landschap van 
kunst en cultuur opnieuw te 'waarderen'. Wat impliceren voornoemde verschui -
vingen voor hoe we kunst en cultuur maatschappelijk (kunnen) beoordelen? 
Teksten van de Nederlandse overheid en de WRR zijn bestudeerd, maar ook 
teksten van de kant van de Europese Unie, de Raad van Europa en van 
UNESCO en UNCTAD, naast algemene filosofische, esthetische en empirisch -
wetenschapp elijke beschouwingen. Op het einde van deze tekst is een lijst van de 
geraadpleegde literatuur opgenomen.  
 
Op de tweede plaats is door Telos een inventarisatie gemaakt van het (inter)-
nationale onderzoek naar kunst en cultuur, vooral waar het gaat om meer 
continue en geïntegreerde vormen van dataverzameling die dienen als een 
permanente bron van evaluatie van cultuur en cultuurbeleid, alsmede daarvoor 
ontwikkelde modellen. In totaal zijn een dertigtal onderzoeksverslagen bekeken. 
We zien dat onderzoek en die modellen als een belangrijke indicatie van 
pogingen om kunst en cultuur publiekelijk te 'waarderen' vanuit het principe: 
'what's treasured in measured' (naar 'Americans for the Arts', de organisatie die in 
de USA verantwoordelijk is voor de National Arts Index, zie Bijlage V). Bovendien 
kunnen we daarmee putten uit een schat aan ervaringen die is opgedaan bij de 
inrichting van datasystemen omwille van een meting van 'de stand van de cultuur'. 
Daarbij is gewerkt 'van boven naar beneden'. De aandacht ging in eerste instantie 
uit naar meer continue en geïntegreerde vormen van onderzoek, op nationale, 
Europese of mondiale schaal. Die zijn vervolgens bekeken op de manier waarop 
ze kunst en cultuur bevragen. Welke onderdelen van kunst en cultuur worden hoe 
onderzocht? Op welke aspecten worden die onderdelen gewaardeerd? Vanuit 
welk onderliggend perspectief? De resultaten, met de bijbehorende literatuurlijst, 
zijn opgenomen in Bijlage I en II bij dit essay.  
 
Tenslotte is door het PON op verzoek van de provincie 'bottom up' en los van dit 
essay een eigenstandige inventarisatie gemaakt van kennisvragen zoals die uit 
het culturele veld in Brabant naar voren komen. Dit is vooral gebeurd op basis van 
eigen onderzoek van het PON, gesprekssessies met het culturele veld en expert-
interviews. Van deze inventarisatie is door het PON een apart rapport uitgebracht. 
Uit deze bottom-up analyse komt enerzijds een algemeen beeld naar voren van 
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de 'staat van de cultuur' in Brabant. Anderzijds geeft de studie zicht op thema's 
die door het Brabantse culturele veld van belang worden geacht in de door-
denking van cultuur. Men wijst op het belang van aspecten van 'pluriformiteit', 
'artistieke kwaliteit', 'netwerken en samenwerken', 'publieksbinding en bereik', 
'spreiding', 'economisch rendement', 'talentontwikkeling', 'participatie en educatie', 
'internationalisering' en 'innovatie'. De opgehaalde thema's geven een signaal van 
de manier waarop het professionele veld van kunst en cultuur haar eigen 
inspanningen 'waardeert'. Deze studie is a ls Bijlage III bijgevoegd bij dit essay.  
 
 
'Verculturalisering' van samenleving en 'ontculturalisering' van cultuur  
 
Het essay is in grote lijnen als volgt opgebouwd.  
 
De tekst begint met een korte reflectie op het hedendaagse maatschappelijke 
debat over kunst en cultuur en de spanningen die daarin merkbaar zijn. 
Vervolgens laten we zien hoe een deel van die spanning ook tot uiting komt in 
veranderingen in de manier waarop kunst en cultuur sinds jaar en dag worden 
geëvalueerd /gemonitored . Duidelijk is de toenemende economische waardering 
van kunst en cultuur, naast de klassieke sociale. Daarmee stuiten we op een 
paradox die als een rode draad door de tekst heenloopt: terwijl enerzijds sprake is 
van een toenemende 'verculturalisering' van de samenleving, in die zin dat 
culturele kwaliteiten, in allerlei vormen en gedaanten (van kunsten en erfgoed via 
entertainment en design tot aan creativiteit en morele waarden in brede zin) van 
toenemend belang zijn geworden in het maatschappelijke verkeer, is anderzijds 
sprake van een zekere 'ontculturalisering' van de cultuur. Regionale culturele 
identiteiten mogen weer worden gevierd, alledaagse producten onderscheiden 
zich steeds minder door hun functionele en steeds meer door hun culturele 
kwaliteit, culturele waarden worden eerder van meer dan van minder belang in de 
voortschrijdende modernisering van de samenleving, kunst en cultuur geven 
aanleiding tot prestigieuze beurzen en massale bijeenkomsten, cultuur wordt 
ingezet als motor van stedelijke en regionale ontwikkel ing, de digitale media 
voeden een verdergaande honger naar nieuwe beelden, opinies, artistieke 
vormen van waarnemen en verbeelden worden ingeroepen om te komen tot 
nieuwe bronnen van economische groei. Maar tegelijkertijd zijn we door die 
culturele overdaad heen paradoxalerwijs het zicht kwijtgeraakt op de eigenwaarde 
en de eigendynamiek van de cultureel -artistieke dimensie  zelf. In brede kring 
stoort men er zich zelfs aan, zo lijkt het, wanneer op die eigenwaarde een beroep 
wordt gedaan. Misschien heeft dat iets van doen met het feit dat culturele 
professionals zich in het verleden wat al te weinig hebben bekommerd om hun 
maatschappelijke legitimiteit en wat al te vanzelfsprekend zijn gaan leunen op hun 
vermeende professionele gelijk. In de context van een toenemende culturele 
overdaad en een afnemende beschikbaarheid van publieke middelen ligt de 
conclusie dan snel voor de hand.  
 
Het lijkt een beetje op de situatie met ons voedsel: terwijl we worden overgoten 
met een overdaad aan voedingsmiddelen, in een welhaast absurde veelheid van 
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vormen en gedaanten op een welhaast absurde veelheid van plekken, waardoor 
ons lichaam al dat voer niet meer aankan, zijn we het contact kwijt geraakt met de 
kernwaarden van ons voedsel . Nog niet zo lang geleden vond de agrarisc he 
sector, evenzeer overtuigd van haar eigen gelijk, dat maar romantisch gezeur. Nu 
is de wens van mensen om zich nadrukkelijker te verhouden tot hoe hun voedsel 
wordt geproduceerd  en hoe we de kwaliteit daarvan moeten ijken ook doorge-
drongen tot de super markt. Misschien kunnen we daarvan iets leren in het 
maatschappelijke debat over kunst en cultuur: wie al te kortzichtig streef t naar 
korte termijn gewin, of wie zich al te zeer opsluit in zijn eigen institutionele gelijk, 
verliest al te snel de kernwaarden uit het oog waaraan activiteiten hun dieper-
liggende maatschappelijke zin of betekenis ontlenen. Vroeg of laat wordt daarvoor 
de rekening betaald.  
 
 
Noodzaak van een nieuw verhaal  
 
Wat volgt is een pleidooi voor een nadrukkelijke 'herwaardering' van het cultureel -
artistieke belang, juist ook in de monitoring van de regionale culturele ontwikke -
ling. Wil de provincie inzetten op een sterke rol voor kunst en cultuur, als een 
'meekoppelend belang' in de positionering van Brabant als topregio van kennis en 
innovatie, dan kan dat niet zonder een scherp beeld van de eigenwaarde en de 
eigendynamiek van de sfeer van het artistieke, narrative, symbolische, betekenis -
gevende, verbeeldende. Waarin zit die eigenwaarde vandaag de dag? Zit die in 
de viering of beschermi ng van een Brabantse identiteit of traditie? Zit die in de 
bevordering van een artistieke kwaliteit of ambachtelijkheid? Of zit die eigen-
waarde vandaag wellicht meer in de bescherming of zelfs bevordering van zoiets 
als een culturele veerkracht, vanwege het toenemende belang van en het plezier 
in andere, nieuwe, tegendraadse, 'zachte' ervaringen, gezichtspunten, werkelijk -
heden? En hoe meet je dan vervolgens die waarde, mede in relatie tot sociale en 
economische belangen en effecten?  
  
Let wel: dit is nie t zondermeer een pleidooi voor een herstel van subsidiebeleid,dit 
essay betreft geen voorstelvoor een nieuw cultureel beleid. Het is een pleidooi 
voor het maatschappelijk, beleidsmatig en dus ook onderzoeksmatig verankeren 
van een aantal kernwaarden van cultuur, juist ook op regionale schaal, om vanuit 
die kernwaarden de culturele sfeer op een wederkerige manier in relatie te 
kunnen brengen met 'meekoppelende' beleidsdoelen, zoals op het vlak van de 
Brabantse gemeenschapsvorming, de economisch -ruimtelijke ontwikkeling, de 
internationale aantrekkelijkheid van Brabant. Die kernwaarden zouden, in 
aansluiting op de Agenda van Brabant, gezocht kunnen worden in het maatschap -
pelijke belang van een energieke of vitale cultureel -artistieke sector, juist omwille 
van een duurzame ontwikkeling van Brabant als netwerksamenleving. Daarmee 
raken we aan kernwaarden zoals die van pluriformiteit, toegankelijkheid, 
continuïteit, vrijheid en talentontwikkeling. Het is vervolgens zaak om die kern-
waarden op een of andere manier te verankeren in de monitoring van de ontwik -
keling van Brabant, om zo de 'staat van de cultuur' telkens op een geïnformeerde 
manier te kunnen betrekken in het politiek -bestuurlijke debat.  
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De kernbegrippen  
 
Tot slot nog een korte reflectie op de twee kernbegrippen uit de titel van dit essay: 
'waarde' en 'cultuur'. Elk voor zich zou aanleiding kunnen zijn tot uitgebreide 
beschouwing en die voorbij gaan aan de inzet van dit essay. Hier wordt volstaan 
met een korte karakterisering.  
  
'Waarde' wordt hier gebruikt in de brede betekenis van het woord, in de betekenis 
van 'belang' en dus niet in de meer beperkte betekenis van 'economische waarde' 
of 'getalsmatige waarde' of in de meer sociologische betekenis van 'normen en 
waarden'. Dat zijn allemaal verbijzonderin gen van een onderliggend belang, hetzij 
in een economische of getalsmatige vorm, hetzij in de vorm van door groepen of 
individuen gedeelde regels of richtlijnen. Hier gaat het in eerste instantie om het 
onderliggende 'belang' van cultuur en niet om de veru iterlijking daarvan in 
getallen, richtlijnen , normen  of maatstaven (alhoewel we daartoe op het einde wel 
een handreiking doen).  
 
Met 'cultuur' doelen we op iets breders dan alleen 'kunst'. Maar we vatten het ook 
weer niet zo breed op dat daar alle menseli jke voortbrengselen toe behoren zoals 
in de antropologische betekenis van 'de menselijke cultuur'. Het is ons vooral te 
doen om het bredere domein van beelden, vormen (fysiek en 'performatief'), 
geluiden en teksten die primair worden voortgebracht en beoor deeld omwille van 
hun symbolische of vormgevende betekenis. Dat heeft dus zowel betrekking of 
fanfare- als op klassieke muziek, op The Lion King als op King Lear, op mode en 
popmuziek als op beeldende kunst en theater. De grens tussen kunst en cultuur 
vatten we daarbij op als gradueel, ze heeft vandaag de dag vooral van doen met 
de plaats en betekenis van waarden van vormgevende of betekenisgevende 
oorspronkelijkheid  of kwaliteit . Naarmate die een belangrijkere positie innemen in 
maak- en beoordelingsprakti jken, ondergeschikt aan elementen van populariteit, 
winstgevendheid, functionaliteit, emotionaliteit, respectabiliteit, ambachtelijkheid, 
sociale samenhang, bewegen we ons meer in de richting van de gespecialiseerde 
'kunstcultuur'.  Daarmee is niet gezegd dat vanuit de zoektocht naar de kernwaar -
den van cultuur alleen het domein van de 'kunstcultuur' van belang zou zijn. Dan 
wordt weer de veelvormige manier miskent waarop artistieke, sociale en econo -
mische belangen op elkaar kunnen inspelen. Meer commerciël e of opdrachtge -
dreven contexten van kunst en cultuur kunnen net zo goed (sommige beweren 
zelfs beter) een context vormen van artistieke vernieuwing dan meer gesubsi -
dieerde, juist vanwege de toegenomen sociale en economische belangstelling 
voor nieuwe culturele vormen en gezichtspunten.  
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2 Kunst en cultuur in tijden van 
verwarring  

'Meer dan kwaliteit'  
 
Wie vandaag de dag het maatschappelijke speelveld overziet waarin het culturele 
domein is terecht gekomen, eerder misschien nog op nationale dan op regiona le 
schaal , die kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er sprake is van grote 
verwarring. Natuurlijk was het niet te vermijden dat de cultuursector deelgenoot 
zou worden van bezuinigingen nodig om de financiering van de bankencrisis en 
de daaruit resulterende publieke schulden crisis te financieren. Maar met een 
bezuiniging van haast 25% op de nationale cultuurbegroting kan niemand ont-
kennen dat er meer aan de hand is dan alleen dat.  
 
De centrale beleidsbrief uit 2011 van de voormalige Staatssecretar is voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gepubliceerd onder de veelzeggende titel 
"Meer dan kwaliteit", is wat dat betreft duidelijk. Er wordt volmondig gesproken 
over een beleidsombuiging. Het in de naoorlogse periode tot stand gekomen 
cultuurbeleid voldoet niet meer, zo heet het. Door maatschappelijke ontwikke -
lingen als de individualisering en de toenemende keuzevrijheid is het draagvlak 
voor de huidige wijze van financieren afgenomen. De culturele sector is te 
afhankelijk geworden van overheidssubsidie s en is daardoor te zeer los komen te 
staan van publiek en ondernemerschap. Culturele instellingen moeten minder 
afhankelijk gaan opereren van overheidsmiddelen en daardoor flexibeler en 
krachtiger worden.  
 
Er kunnen vraagtekens worden gezet bij de manier waarop de analyse in de 
beleidsbrief van de staatssecretaris is onderbouwd en uitgewerkt. Dat maakt de 
achterliggende intenties lastig te beoordelen. Is de omvang en de uitwerking van 
de bezuinigingen daadwerkelijk ingegeven door de wens tot een 'vermaatschap -
pelijking' van de culturele sector? Of is hier handig gebruik gemaakt van een 
politieke situatie en een beschikbaar sentiment om wat men toch al van plan was 
te voorzien van een aanvullende rationaliteit ? 
  
Hoe het ook zij, het valt niet te ontkennen dat het debat al enige tijd in de lucht 
hing. De opvatting dat het naoorlogse cultuurbeleid aan verandering toe is wordt 
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niet alleen in politiek conservatieve kring geventileerd . Het culturele landschap 
ziet er aan het begin van de 21e eeuw anders uit dan in de tijd dat het huidige 
cultuurbeleid is ontstaan . Dat heeft overigens niet zozeer van doen met 
'individualisering' en 'keuzevrijheid'. Die duidingen zijn daarvoor veel te algemeen 
en volgens sommigen zelfs pertinent onjuist . Het heeft meer concreet van doen 
met het feit dat er parallel aan de naoorlogse onderwijsrevolutie en de stijgende 
welvaart een culturele en media economie tot ontwikkeling is gekomen die, 
gestimuleerd door de liberalisering van de wereldmarkt en de digitalisering van 
informatie en communicatiekanalen, het culturele landschap fundamenteel heeft 
doen veranderen. De nieuwe media economie heeft een 'culturele heterodoxie' 
doen ontstaan met een meer wederkerige relatie tussen 'leek' en 'experts', tussen 
'hier' en 'daar', tussen  'highbrow' en 'lowbrow'. In de woorden van de socioloog 
Zygmunt Bauman: de positie van de culturele experts is veranderd van die van 
een 'legislator' in die van een 'interpretor'.  
 
 
Een korte terugblik  
 
Natuurlijk, er is op zichzelf niets nieuws aan het bestaan van zoiets als een 
culturele economie. Nog geen honderd jaar geleden, aan het begin van de 20e 
eeuw, was kunst en cultuur, zeker in Nederland, vooral een aangelegenheid van 
het onderlinge economische verkeer van vrije burgers, die al dan niet in 
verenigingsverband zelfstandig opdrachten verleenden aan kunstenaars. Van 
oudsher zijn ook adellijke hoven, religieuze gemeenschappen en (stads)staten in 
hun rol als publieke en/of religieuze macht een onderdeel geweest van die 
economie, al dan niet in de vorm van een mecenaat. Maar daarnaast waren er, al 
vanaf de eeuw daarvoor, talrijke initiatieven om het culturele veld in te zetten voor 
meer collectieve doelen. De achterliggende waarderingen of legitimeringen 
konden verschillen . Zo was er het belang van een opkomende natiestaat 
(eenwording en cultuurvorming naar binnen,  nationaal prestige en identiteit naar 
buiten) , de rituele beleving en versterking van de eigen religieuze of sociale 
gemeenschap , de nationale beschaving, pacificering of emancipatie van een 
opkomend stedelijk proletariaat. En tegelijkertijd was er een moderne beweging in 
de kunsten zelf die pleitte voor de autonomie van de kunsten, weg van traditionele 
of klassieke opvattingen van schoonheid en ambachtelijkheid, ten gunste van het 
ongebonden  artistieke experiment. Men pleitte voor de eigenwaarde van de 
wereld van tekst, beeld en geluid, los van stand, religie en/of maatschappelijke 
betekenis en het belang van de permanente speurtocht naar het andere.  
 
Dit amalgaam van onderling spanningsvolle  waarderingen kreeg na de Tweede 
Wereldoorlog, in de planmatig -rationele opbouw van de verzorgingsstaat, een 
plek in een eigenstandig cultuurbeleid. Binnen dit regime, dat in zijn grondvorm 
nadien nauwelijks fundamenteel is veranderd, heeft men, in wissele nde 
verhoudingen, steeds drie doelen met elkaar proberen te verbinden. Deze 
betroffen: (1) de bevordering van artistieke kwaliteit (kunstenbeleid in enge zin), 
(2) de bevordering van publieke participatie (spreidingsbeleid) en (3) de 
profilering/beleving van de eigen cultuur (cultuurbeleid in brede zin). Het 
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inhoudelijke oordeel over de kunsten werd op afstand gezet. De liberale staats-
opvatting van Thorbecke, de idee van de autonomie van de kunsten en de wens 
tot een gelijkschakeling van sociaal -religieuze  en maatschappelijke 'zuilen' 
vonden elkaar in de notie dat de centrale overheid cultuurinhoudelijk op afstand 
bleef. Het oordeel werd overgelaten aan professionals. De organisatie  van 
activiteiten bleef of kwam (grotendeels) in handen van eerst verzuilde later meer 
'algemene' verenigingen en stichtingen. Het geheel werd in eerste instantie vooral 
overgoten met sociaal -culturele doelen van beschaving, verheffing, welzijn, 
diversiteit. Later, met de verdergaande ontzuiling, is in het beleid vooral het 
kwaliteitscriterium naar voren gebracht, ter beoordeling door een zich in 
toenemende mate autonoom organiserend professione el veld.  
 
Wie door de veelheid van doelen en subdoelen van beleid op zoek gaat naar 
zoiets als een funderend  principe voor het bouwwerk van het Nederlandse 
cultuurbeleid als eigenstandig onderwerp van overheidsbeleid , althans als 
'belofte', komt mijns inziens uiteindelijk uit bij de sociaal opvoedkundige functie, bij 
het belang dat men hechtte aan zoiets als een (nationaal) cultureel burgerschap. 
Het is al eerder geconstateerd: in zijn uiteindelijke grondvorm, althans in de 
manier waarop die in publiek beleid is gegrondvest en verdedigd, is het 
Nederlandse cultuurbeleid vooral een voortzetting gebleven van een 19eeeuws 
beschavin gsoffensief, met zijn inzet op kunst en cultuur als bron van 
maatschappelijke verheffing, verlichting, emancipatie, de ontwikkeling van de 
verfijnde individuele/nationale smaak. Natuurlijk hebben investeringen in cultureel 
beleid ook andere  doelen gediend , in verschillende soorten en maten , van 
prestige en onderscheidingsdrang tot aan een oprecht esthetisch plezier of de 
publieke borging van de eigen smaak . Maar daar gaat het hier niet om. Waar het 
om gaat is dat in de publieke monitoring/waardering van dat beleid kwesties van 
participatie , toegankelijkheid, bereik , benutting  altijd de boventoon hebben 
gevoerd . De beoordeling van de artistieke kwaliteit van kunst en cultuur is zelden 
'vermaatschappelijkt', ook al waren er bij tijd en wijle heftige publieke discussies 
daarover. Maar daarbij ging het dan om incidenten, doorgaans over 'de goede 
smaak', nauwelijks ingebed in een cultuurpolitiek kader. Alleen op momenten 
waarop de Tweede Kamer aan zet was, zoals bij de jaarlijkse vaststelling van de 
cultuurbegroti ng of een meerjaarlijkse formulering van een nieuwe cultuurnota, 
was er soms een korte kans op iets van een cultuurpolitiek debat.  
 
 
Cultuurbeleid als 'spreidingsbeleid'  
 
Drie argumenten wil ik aanvoeren ter ondersteuning van deze waarneming.  
Op de eerste plaats kan gewezen worden op de organisatie en inrichting van het 
beleid. Een van de paradoxale consequenties van de politiek -bestuurlijke 
afzijdigheid van inhoudelijke oordelen, in combinatie met het primaat van de 
particuliere vereniging en de autonomie van de kunsten, is geweest dat het 
inhoudelijke debat over de waardering van kunst en cultuur daadwerkelijk is 
gedelegeerd naar het autonoom functionerende professionele veld. Over smaak 
viel niet te twisten, zo leek de boodschap, althans niet publiek, dat was aan het 
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professionele circuit, in afstemming met de onderlinge vereniging. Dat oordeel 
had de rest van de bevolking dan maar te accepteren. Het publiek -politieke debat 
beperkte zich vervolgens in hoofdzaak tot verdelingsvraagstukken, tot kwesties 
van sociale en/of geografische en/of disciplinaire spreiding. Het cultuurbeleid 
raakte opgesloten in een autonoom functionerend deskundigencircuit dat 
uiteindelijk via mechanismen van 'bereik' zijn maatschappelijke binding of 
betekenis moest tonen. De maatschappelijke legitimering van het beleid kwam zo 
te liggen bij de sociale spreiding of het bereik, niet bij de cultuurprestatie of 
ambitie als zodanig.  
 
Op de tweede plaats kan gewezen worden op het beleids gerichte onderzoek 
waarmee het cultuurbeleid al vele jaren is omgeven en het soort vraagstelling dat 
daarin heeft gedomineerd. Dat onderzoek is ingericht met het expliciete doel om 
de prestaties en consequenties van het publieke cultuurbeleid te onderzoeken. De 
inrichting van dat onderzoek vertelt ons dus iets over de formele  politiek -bestuur-
lijke waardering die aan het beleid ten grondslag is gelegd. Hier komt de oprich -
ting, inrichting en werking van het Sociaal en Cultureel Planbureau in beeld, vanaf 
1973, met het soort van onderzoek dat in het verlengde van die gecombineerde 
sociaal -culturele doelstelling is uitgevoerd. In het SCP onderzoek heeft altijd het 
bereik van de kunsten centraal gestaan, als onderdeel van een speurtocht naar 
de effectiviteit van beleid. En die effectiviteit werd dus gezocht in doelen van 
sociaal bereik. Anders dan bijvoorbeeld in het geval van de wetenschap hebben 
kunst en cultuur nooit aanleiding gegeven tot publieke rangschikkingen in termen 
van artistieke reputatie of gezag.   
 
Op de derde plaats geeft de huidige ontwikkeling precies aan wanneer het 
systeem uit het lood slaat, wanneer de achilleshiel van het publieke cultuurbeleid 
wordt geraakt, zonder dat er vanuit de sfeer van kunst en cultuur een voldoende 
krachtig verweer voorhanden is. Dat is zodra er serieuze maatschappelij ke 
vraagtekens worden gezet bij de zelfstandige autoriteit van de artistieke kern van 
waaruit de spreiding dient plaats te vinden . De koerswijziging in het cultuurbeleid 
past in een bredere beweging van 'de-institutionalisering' . Veel tot voor kort 
geaccepteerde vormen van 'deskundigenmacht', of het nu de overheid zelf betreft 
of de politie, de rechterlijke macht, de kerken, de wetenschap , of het natuurbe-
lang, zijn onderworpen aan een proces van 'ontheiliging '. Hun vanzelfsprekende  
autoriteit wordt ter discussie gesteld. De deskundigenmacht waarop 'de goede 
smaak' is gebaseerd wordt ontmaskerd tot niet meer dan wat zij is, een vorm van 
sociale macht. De 'sociologisering' van kunst en cultuur, om te beginnen met het 
werk van de Franse socioloog Pierre Bourdieu, heeft zich uiteindelijk vertaald in 
een radicale ontheiliging van kunst en cultuur. Dat wat zich voordoet als 
universeel, als van god of de natuur gegeven, blijkt particulier te zijn. Opvallend is 
niet die ontwikkeling als zodanig, ze vormt het te verwachten resultaat van een 
voortgaande stijging van welvaart en opleidingsniveau en een verdergaande 
verwetenschappelijking en 'mediatisering' van de samenleving. Opvallend is 
veeleer het ontbreken van een betekenisvolle poging vanui t het domein van kunst 
en cultuur  om te komen tot een tot de verbeelding sprekend alternatief.  
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Nood aan een nieuw verhaal  omwille van belang van 'checks en balances'  
 
De conclusie is dat, als puntje bij paaltje komt, het publieke cultuurbeleid 
uitermate kwetsbaar is gebleken voor de al vaker geconstateerde legitimerings -
paradox van de 'cultuurzorg': het ontbreekt het publieke cultuurbeleid aan 
collectieve steun, althans wanneer we die steun afmeten aan het daadwerkelijke 
gebruik van de voorzieningen die uit dat cultuurbeleid  voortkomen. Waarmee we 
weer terug zijn bij het cruciale vraagstuk van het publieksbereik. Er zijn in 
Nederland nooit serieuze pogingen gedaan om die legitimeringsparadox te door -
breken, bijvoorbeeld door het cultuurbeleid te voorzien van een andere, minder 
van kwesties van 'de spreiding van de goede smaak' afhankelijke waardering en. 
Nog in 2007 geeft de Raad van Cultuur op aanvraag van de Staatssecretaris een 
advies uit waarin 'cultureel burgerschap' wordt verkozen als centrale invalsho ek 
van advisering.  
 
Het is de stelling van dit essay dat er in Nederland hoge nood is aan een nieuw 
enthousiasmerend verhaal over de maatschappelijke waarde van kunst en 
cultuur, los van de sociale  instemming met concrete uitingen daarvan , om eerst 
vanuit  die eigenstandige waardering de relatie te kunnen leggen met andere 
(evenzeer noodzakelijke , want deels randvoorwaardelijke ) doelen, zoals van 
sociale participatie en economisch effect. Per slot van rekening meten we ook het 
succes van het natuurbeleid niet primair af aan de mate waarin de verschillende 
lagen van de bevolking daadwerkelijk recreëren in de natuur , of het succes van 
het economische beleid aan de gerealiseerde arbeidsmarktparticipatie . 
Uiteindelijk is het in het natuurbeleid te doen om kernwa arden van biodiversiteit 
en in het economische beleid om kernwaarden van nationale welvaart. Uiteraard 
heeft ook het economische en natuurbeleid zich te bekommeren om haar sociale 
inbedding, om een voldoende mate van maatschappelijke betrokkenheid bij de 
doelen van het beleid. Dat is in de netwerksamenleving van steeds groter belang. 
Maar dat gebeurt dan altijd in een spanningsvolle verhouding tot economische en 
ecologische eigenwaarden. Juist die spanning zorgt voor de nodige 'checks and 
balances' die maken dat ontwikkelingen 'in balans' blijven.  Natuurbeleid heeft 
zich zowel te bekommeren om waarden van biodiversiteit als om maatschappe -
lijke betrokkenheid. Wie één van beide uit het oog verliest  verrommelt of zijn 
natuurdoelen of zijn maatschappelijke draagvlak. Welke 'checks and balances' 
zouden aan het begin van de 21e eeuw kunnen worden ingezet voor een sterkere 
waardering van cultuur, in een spanningsvolle verhouding tot bredere sociale, 
economische, ecologische doelen of randvoorwaarden?  
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3 De sociale  waarde  van cultuur 

Publieksparticipatie als rode draad 
 
Zoals gezegd vatten we hier de inrichting van publiek onderzoek naar de effecten 
of de werking van cultuur op als een belangrijke graadmeter voor de manier 
waarop cultuur en cultuurbeleid publiek maatschappelijk worden 'gewaardeerd '. 
Net zo goed als verzamelde ecologische data ons iets (zouden moeten) zeggen 
over wat we belangrijk vinden aan natuur en natuurbeleid (zie de vele 'natuurdoel -
typen' die in dat verband worden geïnventariseerd, als maatstaf voor 'biodiversi -
teit') en publiek verzamelde economische data iets zeggen over hoe we onze 
economie waarderen - niet alleen het bruto nationaal product wordt gemeten, 
maar ook het functioneren van de arbeidsmarkt, de aanwezigheid van kapitaals -
goederen, het onderwijsniveau  -, zo zeggen ook de aard en omvang van publiek 
verzamelde culturele data en de wijze van analyseren daarvan iets over de 
manier waarop we de zorg om cultuur en daarmee de cultuur zelf in waarderende 
zin borgen . 
 
Wie vanuit dat perspectief kijkt naar de inrichting en het verloop van het cultuur -
onderzoek, vanaf de tweede helft van de vorige eeuw, ziet kwesties van 
publieksparticipatie en publieksbereik als een rode draad door de geschiedenis 
lopen. Vanaf de allereerste aanzet tot een meer systematische rationeel -
wetenschappelijke bestudering van met het cultuurbeleid verbonden vraagstuk -
ken, het onderzoek uit de tweede helft van de jaren vijftig naar 'Vrije-tijdsbeste -
ding in Nederla nd', richt het publieke onderzoek zich op kwesties die van doen 
hebben met de vraag wie waarom wel en vooral ook wie waarom niet aan 
culturele activiteiten en voorzieningen deelneemt. Naast domeininventarisaties die 
van doen hebben met de hoeveelheid en spreiding van voorzieningen als 
theaters, musea, monumenten, bibliotheken, kunstenopleidingen, etc., richt men 
de dataverzameling vooral op dimensies van participatie en non-participatie.  
Wanneer in 1973 het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt opgericht, wordt 
daarbinnen, helemaal in de geest van de tijd, het beleidsterrein van de cultuur 
(met inbegrip van de kunsten en de media) onder de gemeenschappelijke noemer 
van het 'sociaal en cultureel welzijn ' geplaatst en aldus onderwerp van onderzoek.  
Sinds 1984 doet het Planbureau met enige regelmaat verslag van het gebruik 
door de Nederlandse bevolking van publieke voorzieningen op het vlak van 
cultuur en media onder de hoofdstuktitel 'Vrijetijd, media en cultuur'. De analyses 
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vallen terug op twee datasets die vanaf de jaren '70 met grote regelmaat in 
Nederland het sociaal -culturele onderzoek informeren: het Aanvullend 
Voorzieningenonderzoek en het Tijdsbudgetonderzoek. De inrichting van de 
dataverzameling en de analyse van het verzamelde materiaal wordt, in aans luiting 
op een dan dominante leer van de openbare financiën, in eerste aanleg 
gemotiveerd vanuit het vraagstuk van verdelingseffecten. Maar tegelijkertijd sluit 
de invalshoek vanaf het begin bijzonder goed aan bij de sociologische traditie van 
het ongelijk heids- of stratificatieonderzoek. Die invalshoek zal vervolgens 
welhaast onafgebroken, tot aan de dag van vandaag, het onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau motiveren. Het gevolg is dat onderzoeksmatig, 
los van de instituutstellingen van het CBS, en los van tal van incidentele 
onderzoekingen , het beleidsterrein van de cultuur definitief wordt verbonden met 
en ingelijfd in een bredere sociaal -culturele agenda.  
 
 
Ongelijk profijt  
 
De uitkomst van dat onderzoek is overigens wonderwel constant: de hoogste 
opleidings - en inkomensgroepen profiteren onevenredig meer van de subsidies 
aan cultuur dan de laagste. Door de jaren heen is er, ondanks een algemene 
stijging van het opleidings - en inkomenspeil, eerder sprake van een verwijdering 
tussen groepen dan van een toenadering. Lagere inkomens en opleidingsgroepen 
en jongere generaties gaan zich nog sterker dan voorheen richten op een breder 
ter beschikking komend commercieel in plaats van publiek georganiseerd aanbod. 
Wie op zoek gaat naar achtergronden komt in grote lijnen uit bij het toenemende 
belang van culturele competenties, bij de vorming van die competenties op 
jongere leeftijd en bij de opkomst van nieuwe culturele platforms waarbinnen die 
competenties worden gevormd . Mensen komen in hun vormende periode via 
ouders en peers in contact met culturele domeinen en bouwen in die domeinen 
competenties en contacten op (cultuur en sociaal kapitaal) die ze hun hele leven 
lang zullen meenemen in hun oriëntatie op de culturele omgeving. Hoe verder-
gaand de opgebouwde competentie, hoe minder men geneigd zal zijn te veran-
deren. Vandaar dat de naoorlogse expansie van de culturele economie  (zowel 
publiek als commercieel) eerder resulteert in een toenemende uitsortering van 
smaken, dan in een  sociaal-culturele  menging.  Door het beschikbaar komen van 
alternatieve, breder toegankelijke culturele platforms, zoals van de beeldcultuur, 
de popmuziek, de musical, media en entertainment, 'events', digitale media, 
ontwikkelen nieuwe generaties alternatieve culturele compete nties, met de 
bijbehorende vormen van waarderen, om zich vervolgens nog sterker af te keren 
van traditionele platforms, zoals van de beeldende kunst, het klassieke theater, de 
klassieke muziek, het boek.  
 
 
Voorbij de spreiding  
 
Met de hardnekkigheid van het ongelijke profijt van het beleid tekent zich het 
failliet af van een cultuurbeleid dat zijn maatschappelijke legitimiteit heeft 
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opgehangen aan haar maatschappelijke bereik. Deze vermenging van sociale en 
culturele agenda's is vanuit de traditie van het beschavingsoffensief begrijpelijk, 
ze wordt aan het begin van de 21 e eeuw in een omgeving waarin dat bescha-
vingsoffensief steeds minder houdbaar wordt, des te problematischer. We 
accepteren niet langer dat anderen voor ons bepalen wat onze smaak zou 
moeten zijn. In een tijd waarin de culturele dimensie van ons bestaan belangrijker 
is geworden dan ooit, roept een beroep op artistieke autoriteit ergernis op. Laat 
die autoriteit zich maar bewijzen in de praktijk.  
 
Opvallend is ondertussen hoe het na-oorlogse  onderzoek grotendeels voorbij is 
gegaan aan thema's die wel degelijk object van wetenschappelijk onderzoek 
hadden kunnen zijn in een zoektocht naar alternatieve vormen van culturele 
waardering . Om er maar eens twee te noemen: wat is de bijdrage van vormen  
van cultuurparticipatie aan de bevordering van gevoelens van sociaal vertrouwen 
of 'well being' (vanuit het besef dat onder hoger opgeleiden een hoger persoonlijk 
geluksgevoel samengaat met een hogere participatie in de kunsten) . Of: wat is de 
bijdrage van verschillende manieren van organiseren en financieren van cultuur-
beleid aan een verdieping , verbreding  of versterking  van de artistiek -culturele 
productiviteit, diversiteit  of kwaliteit? 
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4 De economische waarde  van 
cultuur 

Nieuwe tijden, nieuwe markten  
 
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig ontwikkelt zich een nieuw spoor in de 
maatschappelijke waardering van kunst en cultuur. Het kent smalle en brede 
varianten, maar in de kern gaat het om de toenemende betekenis van kunst, 
cultuur en creativiteit als bron van economische ontwikkeling.  
  
Het nieuwe waarderingsspoor is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen. Een 
Fordistische economie, gebaseerd op principes van 'economics of scale' maakt 
meer en meer plaats voor een post-Fordistische economie, gebaseerd op 
'economics of scope'. De naoorlogse onderwijsrevolutie heeft geleid tot een 
aanzienlijke sociaal -culturele stijging van de bevolking, met een bijbehorende 
verbreding van de interesse in cultureel -artistieke activiteiten en uitingen. In de 
verdergaande liberalisering van de wereldhandel krijgt de audio -visuele industrie 
een belangrijke expansieve impuls. De stijging van de welvaart maakt dat nieuwe 
consumptiedomeinen en consumptieve verlangens binnen handbereik komen. In 
combinatie met elkaar komt een nieuwe multimediale economie tot ontwikkeling 
waarin culturele 'content' -productie en -distributie zich vermengt en verbindt met 
nieuwe culturele belevingsplatforms (musical, entertainment, events, dance).  
De digitalisering van informatie en communicatiekanal en leidt tenslotte tot een 
verdergaande doorbreking (hybridisering) van bestaande sociaal -culturele kaders, 
tot een verdichting en fragmentatie van culturele publieken, tot het ontstaan van 
nieuwe culturele belevingsplatforms (gaming, social media, augment ed reality), tot 
een vermenging van productie en consumptie, tot nieuwe vormen van cultureel 
ondernemerschap, tot een onderlinge segmentatie/organisatie van culturele 
publieken (crowds, tribes), tot een verdergaande 'ontheiliging' van kunst en 
cultuur, tot een toename van de culturele reflexiviteit.  
 
 
Tussen 'cultuur' en 'creativiteit'  
 
Vanuit eerst Engeland en later de Verenigde Staten komen noties van 'cultural 
industries', 'creative cities' en 'creative class' naar het vaste land van Europa 
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overwaaien. Waar in de traditie van het Europese denken artisticiteit  en markt 
werden gezien als strijdig aan elkaar en de idee van de autonomie van de 
kunsten toch vooral werd verbonden met een via publieke middelen beschermde 
cultureel -artistieke sfeer, daar komt vanuit de wetenschap en de markt het signaal 
dat markten wel degelijk plaats kunnen bieden aan artistieke en creatieve 
'oorspronkelijkheid ', soms zelfs op een meer vernieuwende manier dan in de sfeer 
van de gesubsidieerde cultuur . Of nog radicaler: er is de overtuiging dat naar de 
toekomst toe de economische ontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van 
steden en regio's in belangrijke mate zal afhangen van culturele creativiteit , als 
bron van nieuwe wensen en verlangens en dus van nieuwe markten en publieken . 
Cultureel -artistieke manieren van werken en ontwikkelen worden van doorslag -
gevend belang voor de permanente vernieuwing en daarmee de veerkracht en 
levensvatbaarheid van een regionale economie.  
 
Zoals gezegd, het nieuwe spoor kent smalle en brede varianten. Tot de smalle 
varianten is het onderzoek te rekenen waarin pogingen worden gedaan relaties te 
leggen tussen diverse eigenschappen  van de regionale culturele infrastructuur en 
economische grootheden als de omvang van culturele markten, de waarde van 
het omliggende vastgoed of de aantrekkelijkheid van de lokale/regionale 
arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden . Vanuit Amerika biedt Richard Florida 's notie 
van de 'creative class', met de bijbehorende idee van een 'war on talent'  een 
nieuwe impuls voor lokaal/regionaal cultureel beleid. In eigen land leggen Gerard 
Marlet cs op een vernieuwende manier een statistisch verband tussen de kwaliteit  
van de culturele infrastructuur en de economische ontwikkelin g van steden. Beide 
geven daarmee een krachtige impuls aan de idee van het toegenomen econo-
mische belang van cultuur en creativiteit in de context van een zich ontwikkelende 
kenniseconomie.  
 
Tot de bredere varianten behoort zonder twijfel het rapport dat in 1995 wordt 
uitgebracht door de UNESCO World Commission on Culture and Development, 
onder voorzitterschap van Javier Perez de Cuellar (met als erelid onder andere 
Claude Levi Strauss). Het rapport met de veelbetekenende titel 'Our Creative 
Diversity' streeft ernaar de evenknie te zijn voor het culturele domein van wat 'Our 
Common Future', in 1987 uitgebracht door de Brundtland  commissie,  was voor 
het ecologische domein. Het rapport thematiseert het belang van culturele 
diversiteit, vrijheid en respect als bronnen van maatschappelijke ontwikkeling, niet 
alleen verbonden met de directe economische belangen van opkomende culturele 
economieën, maar breder, met basiswaarden van identiteit, gemeenschap en 
betekenis. Creativiteit, zelfexpressie en culturele exploratie als basiseigenschap -
pen van veerkrachtig gemeenschappen, juist in de context van een verdergaande  
mondialiser ing en juist in postmoderne tijden, wanneer we niet langer kunnen 
terugvallen op metafysische zekerheden.  
 
Jammer genoeg wordt het brede spoor van 'culture and development' dat het 
UNESCO rapport voorstaat, gebaseerd op het bredere ontwikkelingsbelang van 
een levenskrachtige en diverse cultuur, in de loop van de jaren verdrongen door 
het smallere spoor van de 'creative industries' / 'creative cities'. Stedelijke regio's 



(11-12-2012) DIV ROH/SCO alg. Imail - Essay_De_waarde_van_cultuur_301112.pdf Pagina 23

  De waarde van cultuur 

23 

evolueren van plekken waar de economie is gevestigd , tot integrale 'motoren'  van 
economische ontwikkeling, met de lokale 'kwaliteit van leven' en de daarmee 
samenhangende culturele infrastructuur als kritische vestigingsplaatsfac tor, vooral 
waar het gaat om de concurrentie om een meer mobiele, hoger opgeleide 
arbeidsmarkt. De culturele of creatieve economie, ofwel in de gedaante van grote 
media conglomeraten  als Time Warner, Disney of Universal, ofwel  in de gedaante 
van onderling 'ge-netwerkte' micro-bedrijfjes, profileert zich in toenemende mate 
als een zelfstandig object van economisch beleid, naast andere sectoren als de 
chemie, de voedselindustrie, hightech, etc. De bredere culturele infrastructuur van 
publieke voorzieningen, van het erfgoed en de culturele opleidingen lift mee met 
de nieuwe economie in de gedaante van een 'meekoppelend belang'; het draagt 
bij aan de randvoorwaarden nodig voor de vestiging van een creatief en innovatief 
klimaat, aantrekkelijk voor hoger opgeleid en en voor 'cultureel ondernemerschap'.   
 
In 2005 formuleert UNESCO nog een 'Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions', maar die krijgt toch niet de 
weerklank die het perspectief van de 'creative industries'  inmiddels wereldwijd 
heeft. Dat is deels een gevolg van het feit dat de conventie in de literatuur al snel 
het beeld oproept van een verdedigende inzet vanuit de Francofone wereld tegen 
de economische expansiedrift van de Angelsaksische ('UNESCO versus WTO'). 
Waar de World Commission on Culture and Development de notie van 'cultural 
diversity' toch vooral offensief inzette, als onderdeel van een sociaal -maatschap -
pelijke strategie van duurzame ontwikkeling, daar krijgt binnen de Convention 
'cultural diversity' vooral een defensieve betekenis, als bescherming tegen 
processen van globalisering (lees 'economisering', lees 'amerikanisering').  
 
 
De 'creatieve economie ' 
 
Enerzijds is met de doorbraak van het thema van de 'creative industries' / 'creative 
class' inderdaad sprake van een nieuw levenskrachtig waarderingsspoor, getuige 
ook de manier waarop een grote deel van de culturele infrastructuur zich op de 
nieuwe investerings - en subsidiekansen stort. Het gaat daarbij niet alleen om de 
producten van de culturele infrastructuur, zoals in de sfeer van de muziek, design, 
mode, gaming, architectuur. Het algehele cultureel -creatieve ecosysteem, met zijn 
principes van autonomie, flexibiliteit, exploratie, zelforganisatie, serendipiteit, 
netwerksamenwerking, wordt gezien als van doorslaggevend belang voor een 
nieuwe economie waarin economische groei meer dan ooit zal afhangen van 
permanente innovatie. Studies leveren bewijs voor positieve correlaties tussen de 
aanwezigheid van een sterke culturele infrastructuur en vastgoedwaarden (zonder 
dat precies duidelijk wordt wat de achterliggende werking van die correlatie is) en 
tussen de aanwezigheid van een actieve culturele creatieve klasse en hogere 
waarden van economische groei (zonder dat ook hier helemaal duidelijk is hoe de 
samenhang precies werkt). 
 
Het spoor van de 'creative industries ' / 'creative cities' wordt ondertussen een 
mondiaal spoor, getuige de manier waarop in steden over de hele wereld, van 
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Mancheste r en Helsinki tot Sjanghai en Taipei, wordt ingezet op de stimulering 
van de bijbehorende economie. Er komt bovendien, ondermeer via de 
organisaties als de EU, UNCTAD en de OECD, een beweging op gang om de 
onderliggende cultureel -creatieve economie eenduid iger te classificeren en in 
kaart te brengen. Er ontwikkelt zich een nieuw deskundigenveld, met de 
bijbehorende verdeling van kennisposities. De creatieve economie wordt ten 
slotte verkozen tot één van de topsectoren in het Nederlandse economische 
beleid, met een nadruk op architectuur, design en gaming.  
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5 De culturele waarde van cultuur 

Cultuur als economische sector?  
 
Maar tegelijkertijd knaagt er iets. Kunnen we kunst en cultuur reduceren tot een 
economische sector of tot een meekoppelend belang, alleen van waarde als 
onderdeel van een industriebeleid , afrekenbaar op zijn economische bijdrage? 
Vervallen we hier niet in dezelfde fout als eerder begaan met de sociale 
legitimering?  Op zoek naar een nieuwe legitimatie voor cultureel beleid hebben 
veel partijen hun hoop gevestigd op de nieuwe economisch -ruimtelijke betekenis 
van kunst en cultuur , voorbij een wellicht wat sleets geworden sociaal spreidings -
beleid. Maar tegelijkertijd is er het gevaar dat je opnieuw  in je eigen voet schiet. 
Als cultuur alleen van waarde wordt vanwege het economische gewin  dat 
daarmee te behalen valt , dan is de relatie ook snel omgedraaid: alleen dat is 
cultureel van waarde wat zich economisch kan bewijzen. Waarom zou de 
overheid zich daar dan nog mee bezighouden?  
 
Bovendien blijken kunst en cultuur maar lastig als een zelfstandige economische 
sector te organiseren , moeilijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld technologische 
kennis. De verschillende vormen van kennis en creativiteit organiseren en 
manifesteren zich anders. Artistieke creativiteit kent een andere, meer chaotische 
en diffuse werking , waarvan de waarde zich vaak pas na veel omzwervingen en 
na lange tijd, soms decennia na de dood van de betreffende maker, openbaart. 
Artistiek -associatieve 'kennis' laat zich lastig lineair organ iseren. Ze ontstaat door 
de confrontatie/ontmoeting tussen uiteenlopende werelden en indrukken, vanuit 
de 'leegte' van het nog onbenoemde. Artistieke creativiteit komt tot ontwikkeling 
vanuit haar verbinding met sferen buiten zichzelf, zoals met een veelvormig 
stedelijk uitgaansmilieu, met 'lege' en dus strategisch onbezette plekken, met 
nieuwe technologische platforms . Artistieke creativiteit laat zich uiteindelijk niet 
opsluiten in strategische zones, ook al kunnen die er soms kortstondig een impuls 
aan geven. Zie in dat verband de rijke studies van de Amerikaanse economisch -
geografe Ann Markusen cs naar het functioneren van cultureel -artistieke eco-
systemen.  
 
Maar nog belangrijker is dat in dit economische spoor, net zoals in het sociale , 
opnieuw het zicht verdwijnt op de eigenwaarde of de eigendynamiek van het 
cultuur-artistieke domein als zodanig, als een exploratieruimte van vormen en 
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betekenissen, gedragen door eigenzinnige individuen die zich, voortgedreven 
door de speurtocht naar het nieuwe of andere , niet direct wensen te verbinden 
aan deze of gene belofte. Het kunstenaarschap als 'lege plek', die zich in de 
drang/dwang  om zich te bewijzen telkens opnieuw moet voegen naar externe 
verwachtingen en projecten, om dat evenzo hardnekkig te willen weigeren . Net 
als in het sociale spoor dreigt in het economische spoor één essentiële 
randvoorwaarde voor de economische verwaarding van kunst en cultuur achter 
de rododendrons te verdwijnen: de randvoorwaarde van een energiek cultureel -
artistiek domein als zodanig. Een sterke creatieve industrie (zeker als dit, zoals in 
het huidige topsectorenbeleid wordt versmald tot sectoren van design, architec -
tuur en gaming) is niet per definitie hetzelfde als een sterk cultureel -artistiek 
domein. Sterke broedplaatsen en culturele clusters mogen tijdelijk ruimte bieden 
voor creatieve milieus en daarmee het onderliggende vastgoed herpositioneren, 
daarmee geven ze nog geen zicht op de veerkracht of kwaliteit van het 
onderliggende artistieke domein.  
 
 
Culturele kernwaarden  
 
Daarmee zijn we terug bij ons uitgangspunt. Een daadwerkelijk betekenisvolle 
bijdrage van de culturele sector aan de duurzame ontwikkeling van Brabant als 
industriële topregio, zowel in een sociale als in een economische en ruimtelijk -
landschappelijke zin, staat of valt bij een energieke en veerkrachtige cultureel -
artistieke sector, in staat tot een permanente aanwas van talent, in staat tot een 
permanente culturele vernieuwing . Een sterke wederzijdse wisselwerking tussen 
culturele kwaliteiten aan de ene kant en sociale en economische kwaliteiten aan 
de andere kan pas van de grond komen wanneer ook het eigenstandige culturele 
belang zijn plaats en betekenis kan innemen, naast sociale en economische.  Als 
er kortom sprake kan zijn van wederkerigheid tussen de verschillende hoekpunten 
van de 'Telosdriehoek '. Het is niet 'of-of', het is 'en-en'. Wat geldt voor de plaats 
en betekenis van natuur en voor de plaats en betekenis van kennis, geldt ook 
voor de plaats en betekenis van de culturele verbeelding. Net zo goed  als we op 
zoek moeten naar nieuwe financieringsmodellen voor natuur (omdat de oude, 
publieke, onvoldoende werken én omdat we nieuwe relaties moeten zoeken 
tussen 'natuur' en 'maatschappij' ) moeten we op zoek naar nieuwe financiering - 
en organisatie vormen voor cultuur. Maar net zoals dat het geval is bij natuur, 
moet dat ook in het geval van de cultuur  gebaseerd zijn op een sterk besef van de 
kernwaarden die daarbij in het geding zijn, om juist vanuit die kernwaarden te 
komen tot een evenredige wisselwerkin g met sociale en economische belangen.  
Hoe kan de dans tussen economie en cultuur zo worden georganiseerd dat zowel 
de economie als de cultuur daar beter van worden? Is het dan voldoende om 
nieuwe verdienmodellen te verbinden met culturele eindproducten of moet er een 
vorm van financiering of fondsvorming worden gevonden van waaruit ook de 
talentontwikkeling en het experiment (dat wil zeggen de bredere artistieke 
dynamiek) gefinancierd kan worden? Of resteert hier dan toch een taak voor de 
publieke overheid? Dit essay gaat niet primair over de vormgeving van de nieuwe 
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relaties tussen cultuur en maatschappij. Het gaat wel over de waarderings -
schema's die daar mogelijk richting aan kunnen geven.  
 
 
Verbeelding  als collectief belang  
 
Die waarderingsschema's zouden we, in het verlengde van de wetenschappelijke 
en beleidsmatige literatuur  daarover , kunnen zoeken in het hedendaagse belang 
van een pluriforme kwalitatief hoogwaardige en veerkrachtige culturele sfeer, in 
staat tot een permanente  voeding van onze kijk op de wereld met nieuwe 
beelden, vormen, geluiden, teksten, kortom zienswijzen of betekenissen. Het 
belang van het 'spel' met beeld, vorm, tekst en geluid als bron van esthetisch e en 
symbolisch e nieuwsgierigheid, souplesse en plezier . Niet omdat dat van belang is 
vanuit de een of andere autoritair geformuleerde canon, vanuit een wens tot 
sociale samenhang, goede smaak of economisch gewin, maar 'gewoon' omwille 
van het belang van en het plezier in culturele verwondering als eigenstandige 
bron van ontwikkeling, oriëntatie, identificatie , verbeelding, vertrouwen  en 
verrijking . De waarde van kunst en cultuur als vormgever van alternatieve 
betekenissen en toekomsten, als een platform voor het stellen van nieuwe , 
andere, ongemakke lijke vragen, als ruimte voor de verbeelding of verkenning van 
nieuwe mogelijkheden  en betekenissen. Juist in een snel veranderende 
netwerksamenleving, waarin lineaire of finale zienswijzen moeten plaatsmaken 
voor een gelijktijdigheid van beelden, opvattingen, inzichten, ideologieën, is er 
behoefte aan een zekere vertrouwdheid in de omgang met meervoudige en 
onzekere voorstellingen, werkelijkheden, identiteiten, voorbij de angst om het 
onbekende. Juist in een situatie waarin oude antwoorden niet meer werken , 
omdat we te maken hebben met een nieuwe categorieën van vraagstukken, met 
'wicked problems', ongetemde problemen waarvan we niet eens de precieze 
formulering kennen, hebben we behoefte aan een 'omdenken' van zienswijzen en 
interpretatiekaders, aan 'think ing the unthinkable', aan verbeelding. Net zoals we 
vandaag de dag inzetten op een meer activistische wetenschap, als een 
doelbewuste speurtocht naar alternatieve fragmenten van kennis in plaats van 
een zoektocht naar finale waarheden, meer in samenwerking  met in plaats van in 
afzondering van maatschappelijke praktijken, zouden we moeten inzetten op 
kunst en cultuur als een doelbewuste speurtocht naar en verkenning van 
alternatieve betekenissen, motivaties en verbeeldingen. Niet opgesloten in 
hermetische disciplines of in zichzelf gekeerde academies, maar in een actieve 
interactie met de maatschappelijke omgeving. Niet louter gefocust op het 
individuele succes, maar gebaseerd op het overall  belang van artistieke 
creativiteit in een zowel maatschappelijk als individueel opzicht.  
 
Wil Brabant zich positioneren als industriële kennis en innovatieregio, dan is het 
van belang een sterk gevoel van onderlinge betrokkenheid (de Brabantse 
identiteit in 'klassieke ' zin) te verbinden met een grote mate van culturele 
openheid voor, vertrouwen in of nieuwsgierigheid naar omliggende en nog 
ongekende werelden. Die diverse werelden zijn alleen te verbinden vanuit een 
open en tolerante omgang met en opvatting van cultuur, waarbij niet de 
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bevestigende inzet van cultuur, maar juist de ontketenende voorop staat. De 
Brabantse identiteit, meer als een 'speelse' uitvalsbasis en als culturele 
voedingsbodem, dan als een naar binnen gekeerde, autoritair geformuleerde 
canon. Pas dan zal cultuur ook zijn rol kunnen spelen  als een voedings bodem van 
sociaal vertrouwen , of zijn innoverende bijdrage kunnen leveren aan de 
economie. Juist in een situatie van een toenemende culturele diversiteit is er 
behoefte aan een open en ontspannen omgang met cultuur, op enige afstand van 
de rest van het maatschappelijke leven . Wie cultuur bij voorbaat al te strak wil 
verbinden met economische of sociale doelen zal tot de ontdekking komen 
daarmee nu juist dat te vernietigen wat die cultuur economisch of sociaal 
interessant maakt, namelijk haar 'leegte', haar onbeduidendheid, kortom haar 
functie  als 'nutteloze' en daardoor 'vrije' bron van spel en experiment. Bovendien: 
pas vanuit een goed besef van die eigenwaarde van cultuur zijn we in staat om 
naast de bijdrage van de culturele wereld aan de sociale en de economische, ook 
andersom de bijdrage te onderzoeken van de sociale en de economische wereld 
aan de culturele. Pas dan immers weten we waarop we die bijdrage kunnen 
beoordelen.   
 
Voor de goede orde: dit impliceert niet noodzakelijkerwijs een pleidooi voor een 
louter gesubsidieerde kunst. In zijn eenzijdigheid heeft dat model culturele 
praktijken te veel los doen komen staan van hun maatschappelijke 'license to 
operate'. Het impliceert eerder dat we de kernwaarden van een levenskrachtig 
cultureel -artistiek domein opnieuw benoemen om die kernwaarden vervolgens 
ook daadwerkelijk op te nemen in de manier waarop we de stand van de cultuur 
beoordelen. Parallel daaraan kunnen we bezien hoe die kernwaarden het beste 
maatschappelijk worden gerealiseerd of gefaciliteerd  (het belang van 'proof of 
principle').  
 
 
Het beste van twee werelden: Brabant als 'tussenruimte'  
 
Juist in Brabant lijkt daarvoor een goede voedingsbodem voorhanden. Brabant 
combineert een sterke culturele binding met de eigen regio (onder jongeren, zo 
bleek recent, nog sterker dan onder ouderen) aan een evenzo sterke oriëntatie op 
nieuwe culturele vormen en uitingen. Hedendaags design, nieuwe digitale 
platforms, nieuwe vormen van animatie, improvisatiemuziek, popmuziek en 
dance, musical, entertainment en kleinkunst, het nieuwe circus, 'plekgedichten' en 
het absurdisme, op de een of andere manier heeft Brabant iets met nieuwe 
culturele vormen en domeinen, om daar dan meteen de hele wereld mee lastig te 
vallen: van Paul van Kemenade en Guus Meeuwis tot Tiesto, van John Körmeling  
en Joep van Lieshout tot Gummbah,van festival Mundial en Circo Circolo tot de 
Efteling (om maar eens een wat te noemen). Bovendien gaat het in veel gevallen 
om cultuuruitingen die bewust het contact zoeken met een publiek, niet perse  
vanuit de behoefte aan publieke erkenning of 'sociale spreiding', maar omdat de 
interactie met het publiek werkt als een bron van artistieke energie.  
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Mogelijk heeft dat iets van doen met het rijke roomse verleden en de daarmee 
verbonden publieke beeldcul tuur (carnaval, processies, de kermis, de kruisweg, 
het landschap van kerken en kloosters, de katholieke mystiek, de heiligenbeelden 
en heiligenverering), zowel in een fysieke, beeldende als 'performatieve' zin. 
Mogelijk is er ook een relatie met de afwezi gheid van een strenge culturele 
hiërarchie, op ruime afstand van nationale machtscentra, waardoor ruimte 
ontstaat voor alternatieven. En mogelijk is er een relatie met de aloude noodzaak 
om op de arme zandgronden te woekeren met talenten, of met de op basis 
daarvan opgebouwde mythes. Of met de grote dichtheid van culturele oplei -
dingen, van de beeldende kunst, gaming, animatie, design en journalistiek tot en 
met 'performance'. Hoe het ook zij, in Brabant bestaat een nieuwsgierigheid naar 
en openheid voor nieuwe publieke cultuuruitingen, wars van culturele conventies 
en in nauwe relatie tot een publiek. Althans dat is de indruk die blijft hangen bij 
een rondgang langs de Brabantse culturele infrastructuur. Wordt het niet tijd om 
dat met cijfers te gaan onderbouwen?  
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6 De waarde van cultuur gemeten 

Terug naar het onderzoek  
 
Wie vanuit een dergelijk perspectief kijkt naar de inventarisatie van relevante 
beleidsthema's zoals geformuleerd door het Brabantse culturele veld (zie bijlage 
III) en naar het (inter)nation ale landschap van culturele datasystemen en data-
modellen (zie bijlage II) ziet dat daar nog een uitdaging ligt. In de (inter)natio nale 
wereld van het cultuuronderzoek worden pogingen gedaan om te komen tot een 
aangescherpte en onderling vergelijkbare evaluatie/classificatie van culturele 
activiteiten . Het algemene probleem daarbij is dat men al naar gelang de 
disciplinaire achtergrond al snel vervalt tot een sociale en/of economische 
beoordeling van cultuur , met voorbijgaan aan een thematisering van de werking 
van het culturele veld zelf. Daartoe zijn in principe wel methodische handreikingen 
beschikbaar, maar het onderliggende verhaal of perspectief is kennelijk nog niet 
krachtig genoeg om die ook daadwerkelijk in de analyses te betrekken.  
 
 
De sociale dimensie  
 
In lijn met de publieke nadruk op de sociale werking van kunst en cultuur is er ook 
in het onderzoek van oudsher veel aandacht voor allerlei vormen van participatie 
en consumptie, uitgedrukt in variabelen die betrekking hebben op de gebruiks -
frequentie, al dan niet met inbegrip van de geïnvesteerde tijd, financiën en 
afstand, geclassificeerd naar uiteenlopende cultuuruitingen en instellingen en in 
verband gebracht met uiteenlopende achtergrondvariabelen, zoals van opleiding, 
inkomen, leeftijd, etnic iteit en 'gender', alsmede lifestyle - en waardeoriëntaties. Dit 
domein kunnen we typeren in termen van het sociale effect of de sociale waarde 
van kunst en cultuur. In het Brabantse onderzoek onder culturele instellingen 
komen we belangstelling voor die dimensies tegen in de vorm van thema's van 
'Publieksbinding en Bereik', van 'Spreiding' en van 'Participatie en Educatie'. In 
(inter)nationale datasystemen ligt de nadruk nogal sterk op de deelname aan 
publieke -institutionele cultuuruitingen, met voorbijgaan  aan ingewikkelder te 
meten informele en commerciële uitingen, waardoor die domeinen en de bijbe-
horende publieksgroepen uit het zicht verdwijnen. Omwille van een vergelijking 
met algemene Nederlandse data kan het beste worden aangesloten bij het 
Aanvullen d Voorzieningengebruikonderzoek (AVO) en/of het Tijdsbudgetonder -
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zoek (TBO), eventueel aan te vullen met meer subjectieve data die iets zeggen 
over de perceptie van het culturele aanbod, zoals verzameld door het PON (zoals 
met betrekking tot de toegankelij kheid, persoonlijke interesse, ervaring met het 
aanbod, gepercipieerde diversiteit, etc.). Om zinvolle uitspraken te kunnen doen 
over de relatieve plaats en betekenis van de Brabantse cultuurparticipatie zal wel 
een ophoging moeten plaatsvinden van de Brabantse steekproef. Dergelijke data 
geven een beeld van de sociale betekenis van kunst en cultuur, van de daadwer -
kelijke betrokkenheid daarbij van delen van de Brabantse bevolking en daarmee 
van aspecten van toegankelijkheid en draagvlak. De gegevens geven  sinds jaar 
en dag een impuls aan het nadenken over meer activerende vormen van 
publieksbereik, zoals door middel van de keuze van locaties, de inzet van 
ambassadeurs, de organisatie van educatieve programma's, een meer active-
rende programmering, de betrokkenheid van publiek ('co-creatie'). Publieksbereik 
blijft in die zin een belangrijke indicator van de mate waarin kunst en cultuur zich 
daadwerkelijk in sociale zin verhouden tot hun maatschappelijke omgeving, als 
een graad van toegankelijkheid en betrokk enheid, om daarmee omgekeerd ook 
een indicator te vormen van de maatschappelijke veerkracht van kunst en cultuur.  
 
 
De economische dimensie  
 
De afgelopen jaren is er, zoals gezegd, ook meer en meer aandacht voor de 
economische waarden van kunst en cultuur.  In de Brabantse PON inventarisatie 
komen we belangstelling voor die waarden tegen aan de hand van beleidsthema's 
als 'Economisch Rendement' en 'Innovatie'. In de (inter)nationale onderzoeks -
literatuur bestaan diverse voorbeelden van uitwerkingen daarvan.  Die onderzoe -
kingen hebben doorgaans, in vergelijking met hun sociale evenknie, een meer 
recent en daardoor ook meer incidenteel karakter. Een goede recente 
uitzondering vormt de Nederlandse 'Atlas voor Gemeenten'. Verder is er in de 
onderzoeksliteratuur aandacht voor de publieke en private financieringswijze van 
kunst en cultuur, voor een telling en onderlinge classificering van bedrijven, voor 
een inventarisatie van (in)directe werkgelegenheidseffecten. Er bestaat daarnaast 
aandacht voor de bijdrage van kunst en cultuur aan de import en export en aan 
het Bruto Nationaal Product. Er is een welhaast permanente discussie over de 
afbakening van (sectoren van) kunst en cultuur en over hoe om te gaan met 
publiek gefinancierde sectoren, zoals in de sfeer van de beeldende kunst en de 
podiumkunsten (versus de gevestigde culturele industrieën zoals in de sfeer van 
design, architectuur, gaming, mode).Het meest vergaand is een poging van de 
OECD om op basis van het systeem van Nationale Rekeningen te komen tot een 
'Cultural Satelite Account'. Men pretendeert een allesomvattende multicriteria 
analyse te leveren van het culturele veld, maar uiteindelijk domineert toch een 
sociaal -economische invalshoek. Daarnaast kent de literatuur diverse pogingen 
om te komen tot een integrale kosten-baten analyse van kunst en cultuur, al dan 
niet op basis van reële marktprijzen of van een individuele 'willingness to pay'. 
Deze studies hebben vanwege hun complexiteit vaak een eenmalig karakter en 
bovendien bestaat er discussie over de uiteenlopende wijzen van monetarisering 
van niet-economische waarden (zoals via het mechanisme van huizenprijzen, 
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vervoerskosten, niet verdiend inkomen, betalingspreferenties). Er zijn daarnaast 
regionaal economische studies die iets proberen te zeggen over de bijdrage van 
een regionale culturele infrastructuur aan het innoverende, lerende of verdien -
vermogen van regio's, afgemeten in termen van octrooien of het regionale BNP, 
maar ook die hebben vooralsnog een incidenteel karakter. Anders dan op het vlak 
van het participatieonderzoek is er nog geen uitgekristalliseerde traditie in de 
bepaling van de economische effecten van kunst en cultuur. Er zijn voldoende 
methodische instrumenten voorhanden, maar ze worden nog niet stelselmatig 
ingezet omwille van een doorlopende monitoring van de stedelijke -regionale 
culturele infrastructuur. Daarbij zou het zowel moeten gaan om een inventarisatie 
van de culturele economie als zodanig als om de externe economische effecten 
daarvan, zoals in de sfeer van aangetrokken inves teringen en bestedingen, de 
waardestijging van omliggende economische transacties, de betekenis van kunst 
en cultuur als vestigingsplaatsfactor. De zin van een dergelijke monitoring is 
evident, het geeft inzicht in de bredere economische betekenis van investeringen 
in kunst en cultuur, waardoor ook duidelijk kan worden hoe publieke investeringen 
kunnen leiden tot private (en dus uiteindelijk weer publieke) baten. Het geeft een 
beeld van de waarde van cultuur als bron van economische welvaart.  
 
 
De culturele dimensie  
 
Daarmee komen we op wat we hiervoor hebben gethematiseerd als de blinde vlek 
in het onderzoek naar de waardering van cultuur; de bepaling van de sterkte of de 
werking van het culturele veld zelf. Onderzoek van de sociale en economis che 
effecten van kunst en cultuur zegt iets over de bredere maatschappelijke doorwer -
king van kunst en cultuur, het zegt nog weinig over de organisatiegraad, de 
duurzaamheid, de veerkracht of de kwaliteit van het culturele veld zelf. Zoals de 
stand van de biodiversiteit iets zegt over de veerkracht van ecologische 
systemen, zo zouden we ook een maatstaf moeten hebben die iets kan zeggen 
over de veerkracht van het culturele domein. Ook binnen het culturele veld 
bestaat daaraan in toenemende mate behoefte. In de Brabantse PON inventari -
satie komt die interesse naar voren in thema's zoals die van 'Pluriformiteit' en 
'Artistieke Kwaliteit', van 'Netwerken en Samenwerken', van 'Talentontwikkeling' 
en 'Internationalisering'. Voor zinvolle aanknopingspunten voor operationalise -
ringen kunnen we ondermeer te raden gaan bij (conceptuele) datasets aangereikt 
vanuit de EU, UNESCO , UNCTAD en de Amerikaanse 'National Arts Index' (in 
aansluiting op recente initiatieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de 
Boekmanst ichting, maar dan uitgewerkt voor de regionale schaal). Uit de 
beschikbare bronnen zijn verschillende waarderings indicatoren af te leiden  die 
antwoord kunnen geven op vragen als: hoe pluriform is het publiek/private 
landschap van de culturele sector samengesteld? Welke disciplinaire onderdelen 
zijn daarin te onderscheiden? Wat is de omvang/sterkte daarvan in vergelijking tot 
elkaar en tot vergelijkbare regio's zoals in termen van het aantal werkzame 
personen en hun inkomen, de omvang van de publiek/private investeringen 
(inclusief sponsor - en subsidiegelden), van het aanbod van activiteiten en 
producten, de publieksdeelname, het (inter)nationale prestige (blijkend uit 
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(inter)nationale publicaties / co-producties / exposities / prijzen)? Waar vindt groei 
plaats in termen van de kwantiteit en kwaliteit van die 'input' en 'output', waar 
krimp? En wat vormt de achtergrond daarvan? Is er een vorm van specialisatie 
zichtbaar in de manier waarop de verschillende Brabantse regio's zich cultureel 
ontwikkelen? Hoe verloopt de talentontwikkeling binnen en tussen de verschil -
lende disciplines : wat is de relatie tussen het aanbod van talent door de 
opleidingen en de vraag daarna vanuit de verschillende subsectoren ? Hoe 
worden regionale /mondiale productie , distributie  en performance ketens /platforms  
met elkaar verbonden? Hoe is de financiële continuïteit geregeld? Hoe zien de 
culturele 'benchmarks ' eruit met vergelijkbare regio's? Hoe breed of smal is de 
sociale en/of economische inbedding van het culturele domein?  Hier zijn 
kernwaarden in het geding zoals die van de pluriformiteit, de toegankelijkheid, het 
organiserend vermogen, de talentontwikkeling.  
 
 
Culturele 'veerkracht' onder de loep  
 
Wanneer de hier geschetste redenering wordt gevolgd, dan zou allereerst kunnen 
worden  begonnen met een 'simpele' inventarisatie van de culturele en ruimtelijke 
spreiding, de omvang en de financiële positie van organisaties, bedrijven, podia, 
opleidingen en productiecentra, alsmede van hun output in termen van producten 
en diensten. Naast een inventarisatie van het economische en sociale effect van 
de culturele sector ontstaat zo een beeld van de samenstelling, de pluriformiteit 
en de artistieke en financiële sterkte van het culturele domein zelf en daarmee 
van de sectorale veerkracht.  
 
Een verdergaande analyse zou aandacht kunnen besteden aan de samenstelling 
en de dichtheid van de onderlinge netwerken, om vervolgens op basis daarvan 
iets te kunnen zeggen over onderlinge cross-sectorale verbanden of over 
schakels tussen het lokale/regionale  en nationale/mondiale of tussen publieke en 
private onderdelen van het netwerk (met de bijbehorende positie van 'switchers'). 
Ook de relatie tussen de opleidingen en de podia en bedrijven zou in die 
netwerkanalyse kunnen worden meegenomen, om aan de hand daarvan iets te 
kunnen zeggen over trajecten van talentontwikkeling. Vervolgens kunnen blinde 
vlekken worden geïdentificeerd en patronen van regionale specialisatie. Kortom: 
een goed ingezette netwerkanalyse (waarvoor de methodieken voorhanden zijn) 
zou belangrijke informatie boven tafel kunnen halen over hoe het culturele veld in 
Brabant is samengesteld en hoe het feitelijk 'werkt' in zijn onderlinge 
wisselwerking.  
 
Naast generieke studies, gericht op het krijgen  van een algemeen overzicht, als 
onderdeel van een in te richten monitoringsysteem, zijn verdiepingsstudies 
mogelijk  naar de regionale veerkracht van culturele systemen/sectoren . Voor 
inspiratie kan gekeken worden naar onderzoek naar de werking van regionale 
economische en/of culturele clusters of 'lerende regio's'. Vermeldenswaard zijn 
economisch -geografische studies waarin wordt geprobeerd te komen tot een 
analyse van mechanismen van regionale culturele clustervorming, zoals in de 
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sfeer van de mode, de uitgeverij of de kunsten in zijn algemeenheid.  Wat is de 
samenstelling van deze clusters en hoe werken ze? Hoe kunnen we de werking 
van het design cluster in en om Eindhoven begrijpen in de wisselwerking tussen 
een breder regionaal cultureel ecosysteem, het onderwijs, de technologische 
omgeving en een  mondiale design kolom? Of: hoe kunnen we de clustering van 
'performance ' podia in en om Tilburg begrijpen, van Incubate en Mundial tot aan 
013 en de Efteling in de context van de aanwezige kunstvakopleidingen, het 
heden en verleden van een bredere Tilburgse culturele infrastructuur, de algehele 
groei van de entertainment en/of eventseconomie?  
 
 
Hoe nu verder?  
 
Het is de stelling van dit essay dat de positionering van de waarde van cultuur 
staat of valt met een analyse die zichtbaar maakt hoe het is gesteld met de 
ontwikkel - of de veerkracht van het culturele veld als zodanig. Bij ontstentenis van 
een dergelijk inzicht zal de culturele sector altijd worden afgerekend op haar 
sociale en economische effect en zal de eigenwaarde van het cultuur -artistieke 
domein, als platform van verbeelding en betekenis en als bron van artistiek -
culturele vernieuwing en nieuwsgierig heid, nooit expliciet worden geborgd.  
 
Die onderzoeksmatige borging kent op zijn minst drie vormen.  
 
In de Brabantse Duurzaamheidbalans, zoals die vierjaarlijks door Telos wordt 
uitgegeven blijft 'cultuur' weliswaar haar positie behouden binnen het domein  van 
het sociale kapitaal (het gaat immers om een factor van 'human capital'), maar de 
operationalisering daarvan wordt opnieuw onder de loep genomen om daarin 
meer plaats in te ruimen voor indicatoren die iets zeggen over de veerkracht van 
de culturele sector zelf, in lijn met wat hierboven aan kernwaarden is benoemd.  
 
Daarnaast wordt een apart continue monitoringinstrument ontwikkeld dat in 
vergelijking met de huidige sociaal -culturele monitoring meer evenwichtig 
aandacht besteed aan de sociale, economisc he en cultureel -organisatorische 
karakteristieken van het bredere Brabantse culturele domein, in lijn met de 
hierboven onderscheiden kernwaarden. Het instrument sluit enerzijds aan bij en 
voedt de Duurzaamheidbalans, maar brengt daar anderzijds verdieping in aan 
zodat het kan functioneren als meer continue graadmeter naar de Brabantse 
culturele, bestuurlijke en marktomgeving toe van de samenstelling, de 
doorwerking en veerkracht van de Brabantse cultuur.  
 
Tenslotte wordt in het verlengde van beide monitoiringsinstrumenten een 
onderzoeksprogramma ontwikkeld waarin plaats is voor meer verdiepende 
studies naar onderdelen van het functioneren van het 'culturele systeem' (bv naar 
aspecten van alliantievorming, talentontwikkeling, marktontwikkeling, clustering, 
specialisatie, internationalisering, etc.).  
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7 Conclusie  

Inzet van het essay: een overkoepelend verhaal  
 
Dit essay is bedoeld als een overkoepelende beschouwing over de hedendaagse 
waarde van cultuur, geïnspireerd vanuit de Agenda van Brabant en de daarin 
opgenomen ambitie om Brabant te ontwikkelen tot een Noordwest Europese 
topregio op het vlak van kennis en innovatie. Concreet zou het essay zicht 
moeten geven op de hedendaagse waardering van cultuur, bezien in haar 
bijdrage aan een duurzame economis che, ecologische én sociaal -culturele 
ontwikkeling van Brabant.  De Provincie heeft behoefte aan een dergelijke 
beschouwing vanuit haar verantwoordelijkheid als gebiedsautoriteit op het vlak 
van de regionale cultuur, opgevat als 'meekoppelend belang' voor de ruimtelijk -
economische ontwikkeling. Hoe moet de regionale culturele infrastructuur worden 
beoordeeld om aan die verantwoordelijkheid te voldoen?   
 
Voor de beantwoording van die vraag is enerzijds aansluiting gezocht bij de 
algemene literatuur over de hedendaagse maatschappelijke rol van kunst en 
cultuur. Anderzijds is aansluiting gezocht bij ontwikkelingen in het beleids -
georiënteerde onderzoek naar kunst en cultuur, zowel nationaal als internationaal. 
Daarnaast heeft het PON een inventarisatie gemaakt van beleidsthema's zoals 
die door het Brabantse culturele veld zelf naar voren worden gebracht.  
 
 
De eigenwaarde van cultuur, voorbij het sociale en economische  
 
Het essay signaleert hoe de publieke ondersteuning van kunst en cultuur lange 
tijd in het teken heeft gestaan van doelstellingen van nationale beschaving, 
volksopvoeding, gemeenschapsvorming en publieksspreiding, om kwesties van 
artistieke kwaliteit te delegeren naar het professionele veld. In de tweede helft van 
de jaren tachtig, begin jaren negen tig, verschuift de waardering naar aspecten 
van economische ontwikkeling. Kunst en cultuur worden meer en meer bezien in 
het kader van de economische ontwikkeling van steden en regio's, beoordeeld in 
termen van de (in)directe werkgelegenheid, de economisch e aantrekkelijkheid, de 
waardestijging van vastgoed, de bijdrage aan het bruto nationaal product, de 
stimulering van creativiteit en innovatie, al dan niet verbonden met noties van een 
'creatieve industrie'.  
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Het essay thematiseert de blinde vlek die daarmee dreigt. Het ontbreekt aan een 
adequaat verhaal over en inzicht in het functioneren van de culturele sector of de 
culturele sfeer zelf. Aandacht daarvoor kan gelegitimeerd worden vanuit het 
belang van een veelzijdige en energieke culturele infrastructuur , die functioneert 
als een platform voor het aanboren van nieuwe nog ongekende vragen en 
werkelijkheden, als ruimte voor de verbeelding of verkenning van nieuwe 
perspectieven en betekenissen, als een voedingsbodem voor de omgang met en 
het plezier in culturele diversiteit. Juist in een netwerksamenleving, waarin lineaire 
of finale zienswijzen moeten plaatsmaken voor een toenemende veelvormigheid 
van beelden, opvattingen, inzichten, ideologieën, is er behoefte aan een zekere 
vertrouwdheid, om niet te zeggen nieuwsgierigheid of speelsheid, in de omgang 
met meervoudige en onzekere werkelijkheden, voorbij de angst om het 
onbekende, op enige afstand van kortetermijnbelangen van nut en noodzaak.  
 
 
Aangrijpingspunten : nood aan verbeelding  
 
Waar vinden we aangrijpi ngspunten voor een dergelijke strategie? De 
vervluchtiging van het sociale, althans in zijn klassieke 'verzuilde' vorm, vraagt om 
een andere positionering van kunst en cultuur, voorbij een canoniek perspectief 
van beschaving en spreiding. De herpositioneri ng kan wellicht aanknopen bij een 
hernieuwde belangstelling voor het symbolische, voor de verwondering, de 
beleving, het sublieme, het mythische, morele, voorbij de consumptieve overdaad. 
Het toneel verlaat het theater om zich meer en meer te manifesteren op straat, in 
de natuur, op bedrijventerreinen, in themaparken, om daar mensen aan te trekken 
op zoek naar een nieuwe beroering. Beeldende kunst ontvlucht de musea om in 
allerlei vormen en gedaanten op te duiken in ons alledaags leven, als onderdeel 
van een hang naar nieuwe be-tekenis. Culturele overdaad leidt vroeg of laat tot 
een nieuwe hang naar verdieping, verrassende oriëntaties, beroering, relevanties, 
betrokkenheid, voorbij de verveling. Daar ligt voor de culturele sector een kans. 
Eerder dan in afge leide waarden van economische ontwikkeling, innovatief 
vermogen, geluksgevoelens, sociale betrokkenheid, samenkomst dient het belang 
van cultuur te worden gevonden in de cultuur zelf, als bron van een gedeelde 
oriëntatie op de omgeving. De mens als het dier dat 'verhalen' vertelt (cf Philipp 
Blom). Al het andere begint daar.  
 
In zijn even fameuze als omvangrijke studie van de ontwikkelkracht van steden 
door de eeuwen heen laat de Britse onderzoeker Peter Hall zien hoe een open en 
energieke culturele sfeer van doorslaggevende betekenis is geweest voor 
stedelijk vernieuwingsvermogen. Florence, Amsterdam, London, Parijs, Wenen, 
Frankfurt, Stockholm en Los Angeles waren als stedelijke gemeenschap op hun 
best in periodes waarin een bepaalde sociaal -economische ontwikkelfase 
samenviel met een scherp politiek besef van kansen en een dynamische culturele 
sfeer. Die culturele sfeer wordt door Peter Hall getypeerd in termen van 'a lack of 
particular constraints, in terms of a kind of social fluidity and openness'. Er bestaat 
een breed gedeelde bereidheid om iets nieuws en onbekends te proberen, een 
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bereidheid die in de hand wordt gewerkt door de komst van nieuwe groepen 
mensen en een zeker pragmatisme, voorbij bestaande conventies.  
 
Die 'lack of particular constraints ' moet niet verkeerd worden begrepen. Het gaat 
om iets anders dan onverschilligheid, er is sprake van een actieve houding. Men 
kan zich actief openstellen voor nieuwe ontwikkelingen, voor de verkenning van 
ongekende toekomsten, vanuit een gedeelde ervaring  van veiligheid en 
onderlinge betrokkenheid; men hoeft zijn energie niet te steken in het elkaar 
bevechten en zichzelf verdedigen, om in plaats daarvan de blik te richten op de 
toekomst. Het is hiervoor al verwoord: wil Brabant zich positioneren als indust riële 
kennis en innovatieregio, dan is het van belang een sterk gevoel van onderlinge 
betrokkenheid (de Brabantse identiteit in klassieke zin) te verbinden met een 
grote mate van culturele openheid voor, vertrouwen in of nieuwsgierigheid naar 
omliggende /ongekende werelden. Die werelden zijn alleen te verbinden vanuit 
een open en tolerante omgang met cultuur, waarbij niet de bevestigende inzet van 
cultuur, maar juist de ontketenende voorop staat  (cf. Rik Herngreen) . De 
Brabantse identiteit, meer als een 'speelse' uitvalsbasis en als culturele 
voedingsbodem, dan als een naar binnen gekeerde, autoritair geformuleerde 
canon.  
 
 
Het belang van monitoring  
 
Om die wijze van waarderen en positioneren van cultuur in te bouwen en te 
borgen in het beleid en het politiek -maatschappelijke debat is een 
monitoringinstrument nodig dat aandacht besteed aan de ontwikkel - en veerkracht 
van de culturele sector als zodanig, naast inzicht in de sociale en economische 
effecten daarvan. Daarmee krijgt cultuur ook nadrukkelijker een eigenplaats in het 
doordenken van de duurzame ontwikkeling van Brabant, naast sociale, 
economische en ecologische belangen, maar wel in wisselwerking daarmee. Dit 
sluit aan bij hoe vanuit Telos wordt nagedacht over duurzame ontwikkeling. De 
ontwikkeling van de kapitalen wordt op twee niveaus bekeken, op het niveau van 
het kapitaal zelf (er is sprake van een toename van het ecologische, 
economische, sociale en/of culturele ontwikkelvermogen als zodanig) en op het 
niveau van de onderlinge wisselwerking (er is geen sprake van afwenteling). Het 
gaat steeds over 'en-en' in plaats van 'of-of'. 
 
Hiervoor zijn suggesties gedaan over het soort van informatie dat een rol kan 
spelen in de bepaling van de duurzame ontwikkeling van het culturele kapitaal. 
Het gaat deels om eenvoudige tellingen, zoals van financieringsbronnen, 
werkzame personen, geleverde output, met de bijbehoren analyse van spreiding 
en pluriformiteit, eventueel te achterhalen via CBS gegevens en aanvullende 
bedrijfsenquêtes, deels om de analyse van ketenverbanden, in aansluiting op 
theorieën over waardeketens en clustervorming, deels om een meer kwalitatieve 
beoordeling, zoals in termen van (inter)nationale reputatie en maatschappelijke 
perceptie.  
 



(11-12-2012) DIV ROH/SCO alg. Imail - Essay_De_waarde_van_cultuur_301112.pdf Pagina 40

40 

Zoals eerder gezegd, dit moet niet worden gelezen als een pleidooi voor een 
terugkeer naar een louter publiek ondersteunde cultuursector, dat is niet aan de 
orde. Aan de orde is de borging van de zelfstandige waarde van een energieke 
culturele sfeer, als voorwaarde voor een veerkrachtig functioneren van de regio 
als netwerksamenleving. Of die energieke cultuursector, met de bijbehorende 
waarden van talentontwikkeling, pluriformitei t en toegankelijkheid beter 
gewaarborgd kan worden via publieke of via private financiering valt nader te 
bezien. Waarschijnlijk is het een kwestie van een goed doordachte mix, 
afhankelijk van onderlinge financierings - en organisatiemogelijkheden. Uiteinde lijk 
zal daarbij de vraag aan de orde komen welke cultuuruitingen we in welke mate 
overeind willen houden als de markt daarin niet kan/wil voorzien. Moet de regio 
blijven voorzien in een zelfstandige infrastructuur voor een levenskrachtige 
symfonische muziekbeoefening? Of is de maatschappelijke waardering en 
benutting daarvan inmiddels zo uitgedund dat dit op een andere manier 
georganiseerd moet gaan worden? Zetten we in op een poging tot revitalisering, 
of houden we het voor gezien? Dat zijn eerder vragen voor een politiek -
maatschappelijk debat, waarbij de Brabantse burgerij mag worden uitgedaagd om 
er zich toe te verhouden, dan voor een wetenschappelijk essay. Maar dan wel 
graag gebaseerd op informerende feiten, die iets kunnen zeggen over de 
maatschappeli jke effecten van te nemen beslissingen.  
 
 
Het verschil maken  
 
Wanneer Brabant een programma zou weten te maken waarin op een meer 
evenredige manier aandacht wordt besteed aan de eigenstandige betekenis van 
de culturele sector, in relatie tot haar sociale en economische effect, als onder-
deel van een vernieuwde, zelfbewuste cultuurstrategie , die past bij de ambitie om 
de regio te positioneren als Europese kennis en innovatieregio, dan kan Brabant 
ook in cultuurpolitiek opzicht in Europa een verschil maken.  
 'You have no choice but to choose'.  
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Bijlage I: Factheet Onderzoekslandschap Kunst en Cultuur  
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Vanwege omvang niet ingevoegd,  
 
 
Te verkrijgen via www.telos.nl  / www.pon.nl  
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Bijlage IV: UNESCO Convention on the Protection and Promotion of 
Cultural Expression  
 
 
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, meeting in Paris from 3 to 21 October 2005 at its 33rd session,  
 
  
Affirming that cultural diversity is a defining characteristic of humanity,  
 
Conscious that cultural diversity forms a common heritage of humanity and should 
be cherished and preserved for the benefit of all,  
 
Being aware that cultural diversity creates a rich and varied world, which 
increases the range of choices and nurtures human capacities and values, and 
therefore is a mainspring for sustainable development for communities, peoples 
and nations,  
 
Recalling that cultural diversity, flourishing within a framework of democracy, 
tolerance, social justice and mutual respect between peoples and cultures, is 
indispensable for peace and security at the local, national and international levels,  
 
Celebrating the importance of cultural diversity for the full realization of human 
rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of 
Human Rights and other universally recognized instruments,  
 
Emphasizing the need to incorporate culture as a strategic element in national 
and international development policies, as well as in international development 
cooperation, taking into account also the United Nations Millennium Declaration 
(2000) with its special emphasis on poverty eradication,  
 
Taking into account that culture takes diverse forms across time and space and 
that this diversity is embodied in the uniqueness and plura lity of the identities and 
cultural expressions of the peoples and societies making up humanity,  
 
Recognizing the importance of traditional knowledge as a source of intangible and 
material wealth, and in particular the knowledge systems of indigenous peop les, 
and its positive contribution to sustainable development, as well as the need for its 
adequate protection and promotion,  
 
Recognizing the need to take measures to protect the diversity of cultural 
expressions, including their contents, especially in situations where cultural 
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expressions may be threatened by the possibility of extinction or serious 
impairment,  
 
Emphasizing the importance of culture for social cohesion in general, and in 
particular its potential for the enhancement of the status and role of women in 
society,  
 
Being aware that cultural diversity is strengthened by the free flow of ideas, and 
that it is nurtured by constant exchanges and interaction between cultures,  
 
Reaffirming that freedom of thought, expression and information, as well as 
diversity of the media, enable cultural expressions to flourish within societies,  
 
Recognizing that the diversity of cultural expressions, including traditional cultural 
expressio ns, is an important factor that allows individuals and peoples to express 
and to share with others their ideas and values,  
 
Recalling that linguistic diversity is a fundamental element of cultural diversity, and 
reaffirming the fundamental role that educa tion plays in the protection and 
promotion of cultural expressions,  
 
Taking into account the importance of the vitality of cultures, including for persons 
belonging to minorities and indigenous peoples, as manifested in their freedom to 
create, disseminat e and distribute their traditional cultural expressions and to 
have access thereto, so as to benefit them for their own development,  
 
Emphasizing the vital role of cultural interaction and creativity, which nurture and 
renew cultural expressions and enhance the role played by those involved in the 
development of culture for the progress of society at large,  
 
Recognizing the importance of intellectual property rights in sustaining those 
involved in cultural creativity,  
 
Being convinced that cultural activ ities, goods and services have both an 
economic and a cultural nature, because they convey identities, values and 
meanings, and must therefore not be treated as solely having commercial value,  
 
Noting that while the processes of globalization, which have been facilitated by 
the rapid development of information and communication technologies, afford 
unprecedented conditions for enhanced interaction between cultures, they also 
represent a challenge for cultural diversity, namely in view of risks of imbalance s 
between rich and poor countries,  
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Being aware of UNESCO’s specific mandate to ensure respect for the diversity of 
cultures and to recommend such international agreements as may be necessary 
to promote the free flow of ideas by word and image,  
 
Referring to the provisions of the international instruments adopted by UNESCO 
relating to cultural diversity and the exercise of cultural rights, and in particular the 
Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001,  
 
Adopts this Convention on 20 October 2005.  
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Bijlage V: Uit: NATIONAL ARTS INDEX 2012: AN ANNUAL MEASURE 
OF THE  VITALITY OF ARTS AND CULTURE IN THE  UNITED STATES: 1998-
2010 
 
 
WHAT’S TREASURED IS MEASURED  
 
Why measure? If something is important to us, we want to know how much of it 
there is and how it is changing.  We want to measure it and track it over time, as 
people might do with their weight and income, for example.  
 
The arts are a fundamental component of a healthy society, based on virtues that 
touch the individual,  community, and the nation—benefits that persist even in 
difficult social and economic times:  
• Aesthetics : The arts create beauty and preserve it as part of culture  
• Creativity : The arts encourage creativity, a critical skill in a dynamic world  
• Expression : Artistic work lets us communicate our interests and visions  
• Identity: Arts goods, services, and experiences help define our culture  
• Innovation : The arts are sources of new ideas, futures, concepts, and 

connections  
• Preservation : Arts and culture keep our collective memories intact  
• Prosperity : The arts create millions of jobs and enhance economic health  
• Skills: Arts aptitudes and techniques are needed in all sectors of society and 

work 
• Social Capital : We enjoy the arts together, across races, generations, and 

places  
 
For these reasons , it is important to understand how the arts thrive and remain 
healthy, enabling them to deliver these valuable benefits. It is this health and 
ability to sustain itself over time that we refer to as the “vitality” of arts and culture.  
 
 
COPYRIGHT © 2012 BY AMERICANS FOR THE ARTS. ALL RIGHTS RESERVED  
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Inleiding 5 

Inleiding 

De provincie Noord-Brabant heeft het PON gevraagd bouwstenen te leveren 
voor een overkoepelend verhaal over de waarde van cultuur in Brabant, 
waarvoor Telos is gevraagd. Dit beeld wordt geschetst aan de hand van een 
inventarisatie van eigen recentelijk en nog lopend onderzoek. Deze notitie 
biedt een inventarisatie van bestaande onderzoeksre sultaten op het brede 
terrein van cultuur in Brabant én stelt kennisvragen uit de sector centraal. Het 
biedt daarmee inzicht in cultuur in Brabant en de kennis die hierover 
verzameld is. 

Definitie cultuur 
Het begrip cultuur wordt in verschillende betekenis sen gebruikt. In brede zin wordt 
het gebruikt voor alles wat door de samenleving wordt voortgebracht. Cultuur  wordt 
dan tegenover natuur  geplaatst. Cultuur in enge zin wordt gebruikt voor kunst-
uitingen. 
 
De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan  van de regering en het parle-
ment op het gebied van kunst, cultuur en media. Zij hanteert de volgende onderver-
deling in sectoren: 
• Amateurkunst en cultuureducatie 
• Archieven 
• Beeldende kunst en vormgeving 
• Bibliotheken en letteren 
• Monumenten en archeologie 
• Cultuurbezit 
• eCultuur 
• Film 
• Internationaal en intercultureel 
• Landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw 
• Media 
• Musea 
• Podiumkunsten 
 
Volgens de Agenda van Brabant is culturele infrastructuur en monumentenzorg een 
van de kerntaken van de provincie Noord-Brabant. Cultuur kan volgens de provincie 
een belangrijke rol spelen in de huidige tijd van globalisering, waarin groepen 
mensen het gevoel van (gezamenlijke) identiteit dreigen te verliezen. Cultuur moet 
daarom worden behouden, maar met een blik op de toekomst. Oud en nieuw 
moeten met elkaar worden verbonden. De provincie richt zich met name op de 
sectoren archeologie, erfgoed, monumentenzorg, professionele kunsten, culturele 
subsidies en BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018.  
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In deze notitie hanteren we het begrip cultuur in aansluiting op[ de inhoud van de 
Agenda van Brabant. Daarmee bedoelen we op de eerste plaats dat het gaat om het 
hele scala van sectoren. Op de tweede plaats gaat het om cultuur in relatie tot 
andere beleidsterreinen zoals participatie, zorg en economie. De beperking zit in het 
uitgangspunt van de opdracht: we inventariseren de resultaten van recent 
uitgevoerd of nog lopend eigen onderzoek op het brede terrein van cultuur in 
Brabant. 

De onderzoeken 
Het PON heeft in de afgelopen jaren een tiental onderzoeken uitgevoerd naar 
cultuur (zie bijlage). Ook is er in de loop van 2010-2011 een verkenning uitgevoerd 
naar de verbindende kracht van cultuur in relatie tot ruimte en economie. In die 
verkenning is met verschillende fora over de themat iek gesproken. Een sessie vond 
plaats met beleidsadviseurs cultuur, economie, ruimte en leefbaarheid van de 
provincie. Een andere met de culturele steunfunctie s in Brabant. Ook is, in het kader 
van de doorontwikkeling van de Culturele Atlas Brabant, gesproken met de beleids-
ambtenaren cultuur van BrabantStad. Tenslotte is informatie geput uit de interviews 
met experts die we voor het vormgeven van de strategische visie amateurkunst met 
het culturele veld hebben gehouden. Daardoor is zicht ontstaan op de kennisvragen 
die binnen die velden leven. Deze vragen zullen we binnen deze notitie aanstippen.  

Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk schetsen we een algemeen beeld van Cultuur in Brabant. 
In het derde hoofdstuk laten we, aan de hand van tien beleidsmatig relevante 
thema’s, een specifieker beeld zien. 
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Cultuur is van onmisbaar belang voor een goed funct ionerende samenleving. 
Cultuur geeft mensen identiteit, zorgt voor sociale binding, levert economisch 
rendement en maakt de fysieke ruimte mooier met design, architectuur en beeldend 
vermogen. Creatieve geesten helpen bij het oplossen  van lastige processen en 
vinden nieuwe verrassende oplossingen. Cultuur biedt ruimte aan de geest en is bij 
uitstek geschikt voor het out of the box denken. Uit de Brabantse Cultuurparticipatie 
Monitor weten we dat circa viervijfde van de Braban ders kunst en cultuur van belang 
vinden voor de samenleving èn dat het belangrijk is dat kinderen met culturele 
activiteiten in aanraking kunnen komen.   

Cultuur is van sociaal belang in Brabant 
Cultuur stimuleert een groepsgevoel en zorgt voor een gezamenlijke identiteit. De 
provincie Noord-Brabant heeft een sterke eigen identiteit, gemaakt en gedragen 
door de Brabanders zelf. Het oude èn nieuwe culture le Brabantse erfgoed draagt bij 
aan de vorming en het behouden van deze identiteit.  Uit onderzoek (Draagvlak voor 
het verhaal van Brabant, 2009) blijkt dat 89% van de Brabanders vindt dat cultuur 
het belangrijkst is voor de Brabantse identiteit, naast economie (72%), toerisme 
(68%) en sport (60%). 
 
Uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor blijkt dat Brabanders zich sterk 
verbonden voelen met Brabant. Viervijfde van alle Brabanders voelt zich een ‘echte 
Brabander’ en driekwart van de Brabanders is daarnaast trots op de eigen 
woonplaats. De meeste Brabanders (70%) vinden echte Brabantse tradities, zoals 
Carnaval, ook tot cultuur behoren. Kunst en cultuur  dragen bij aan het zich 
verbonden voelen met de Brabantse identiteit. Zo vinden de meeste Brabanders 
(92%) het (heel) belangrijk dat monumenten in stand  worden gehouden. Ze vinden 
monumenten belangrijk voor het nageslacht, omdat ze iets vertellen over de 
geschiedenis, onderdeel zijn van onze cultuur en van onze identiteit.  
 
Cultuur heeft een sterk bindend vermogen, het kan mensen bij elkaar brengen en 
ontmoeting stimuleren. Juist deze ontmoeting is de basis voor het ontstaan van 
sociale relaties en daarmee van het sociaal kapitaa l dat Brabant sociaal houdt. 
Ontmoetingsgelegenheden in de publieke ruimte bieden de kans aan mensen van 
verschillende achtergronden om zich te verbinden op een gemeenschappelijke 
noemer. Culturele voorzieningen zijn daar een voorbeeld van. Zo weten we uit de 
Brabantse Cultuurparticipatie Monitor dat ruim viervijfde van de Brabanders weleens 
een culturele instelling of plek bezoekt (zoals een monument, museum, galerie, 
bioscoop of een archief). Ten opzichte van 2007 is het cultuurbereik onder 
Brabanders vergroot: meer Brabanders hebben culture le en/of historische activi-
teiten bezocht. Ook werkt is circa acht procent van de Brabanders is actief als 
vrijwilliger in de culturele sector, tegenover vijf procent van de landelijke bevolking.  
 
Cultuur kan tenslotte gebruikt worden als een motor voor participatie. We signaleren 
in een inventariserend PON-onderzoek naar community  art dat de makers van kunst 
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en cultuur zich, ook in het Brabantse land, steeds meer op de samenleving richten. 
Die verschuivende oriëntatie heeft te maken met ver anderingen in de 
subsidiekaders; kunstenaars zien zich steeds meer gedwongen buiten reguliere 
subsidies hun kost te verdienen; door hun werk te verkopen, te werken in opdracht 
en draagvlak te creëren bij het publiek. Maar ook b innen de kunstwereld zelf is er 
een intrinsieke drive om meer contact te zoeken met de samenleving. We zien dit 
terug in de vele community-art projecten, projecten  die ontstaan als kunstenaars 
samenwerken met specifieke groepen in de samenlevin g die zelf meestal geen of 
beperkte toegang hebben tot kunst.  

Cultuur is van individueel belang voor Brabanders 
Kunst en cultuur kunnen je raken, ontroeren, verhef fen en de eigen geest verruimen. 
Voor vele kunst- en cultuurliefhebbers is juist de intrinsieke waarde heel belangrijk. 
Dit is niet altijd de meest belangrijke reden om cu ltuur te bezoeken. De meeste 
Brabanders, circa 60%, bezoeken vooral culturele activiteiten omdat het ontspan-
ning biedt en als een prettige vorm van vrijetijdsbesteding ervaren wordt. Een derde 
van de Brabanders bezoekt juist culturele activiteiten om haar intrinsieke waarde, 
omdat het mooi is en esthetische waarde heeft. Hetzelfde aantal Brabanders vindt 
culturele activiteiten belangrijk voor de eigen algemene ontwikkeling en vindt het 
prettig dat het stof tot nadenken biedt.  
 
Brabanders genieten zelf ook van cultuurbeoefening,  en zijn ook fervente beoefe-
naar van amateurkunst. Ruim de helft van de Braband ers heeft aangegeven het 
afgelopen jaar weleens een culturele activiteit te beoefenen in de vrije tijd. Zij doen 
dat vaker op incidentele basis (zo af en toe een keer), dan op structurele basis 
(minimaal eenmaal in de week). Redenen hiervoor kunnen zijn dat men geen zin 
heeft in de wekelijkse verplichting, er geen tijd voor is, of dat men het simpelweg 
leuker vindt om aan een breed en afwisselend activiteitenprogramma deel te nemen 
en van elke smaak cultuur te proeven. Dit sluit aan op de trend van de zap-cultuur 
en de hang naar interdisciplinaire kunstbeoefening.  

Cultuur is van fysiek belang in Brabant 
Cultuur draagt bij aan de kwaliteit van de fysieke ruimte in Brabant, zowel door het 
in stand houden van de Brabantse geschiedenis (en haar culturele erfgoed) als het 
fysiek vormgeven van een toekomstig Brabant. Zo zien we dat Brabant rijk is aan 
cultureel erfgoed, met haar historische dorpen, streken en landgoederen, kastelen 
en kloosters en haar monumenten. Brabant telt ruim 6000 rijksmonumenten en meer 
dan 8000 gemeentelijke monumenten (stand van zaken 2010, volgens 
Monumentenwacht Noord-Brabant). 
 
Driekwart van de Brabanders vindt dat Brabant rijk is aan historische gebouwen en 
monumenten. En circa 80% van de Brabanders stond weleens stil bij een mooi 
gebouw en keek daar een tijdje naar. Naast de burger, ziet ook de overheid het 
belang van cultuur voor de fysieke ruimte. De provincie heeft de afgelopen bestuurs-
periode circa 40 miljoen euro geïnvesteerd in restauratie en instandhouding van 
deze monumenten en houdt daarmee de Brabantse gesch iedenis in haar fysieke 
vorm in stand.  
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Ook nieuwe vormen van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld kunst in de openbare 
ruimte (het Draaiende huis in Tilburg en de Kegels in Eindhoven), leveren hun 
bijdrage aan de profilering van Brabant. Tijdelijke  kunst- en cultuuruitingen (zoals 
bijvoorbeeld Landkunst in het Groene Woud, de piano ’s in Tilburg tijdens Incubate 
en Glow in Eindhoven) voegen in een korte tijd bijzondere waarde toe aan een 
gebied en creëren een tijdelijk publieke aandacht. Het fysieke belang van cultuur 
toont zich tenslotte ook in kleine initiatieven zoals muziekoptredens van 
straatmuzikanten. Circa driekwart van de Brabanders  stopt wel eens met wandelen 
om te blijven kijken naar muziekoptredens van bijvoorbeeld straatmuzikanten en 
voor beelden en schilderijen die men in de openbare  ruimte tegenkomt.  
 
Cultuur draagt bij aan nieuwe oplossingen in voor knelpunten in de fysieke leef-
omgeving. We signaleren een belangrijke rol die cultuur speelt in ontwikkeling van 
nieuwe wijken of het opnieuw ruimtelijk vormgeven van achterstandswijken. Zo heeft 
de Woningbouwcorporatie Woonbedrijf Eindhoven een eigen cultuurfonds opgericht. 
Het fonds richt zich op cultuur en design in woonwi jken en is bedoeld om bewoners 
nader tot elkaar te brengen en ontmoeting te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is 
het plaatsen van een knalgele uit de kluiten gewassen picknicktafel bij een drukke 
rotonde in de wijk Gestel.  

Cultuur is van economisch belang in Brabant 
Cultuur draagt bij aan een gunstig economisch klimaat. Een sterke culturele 
identiteit en aanbod van culturele voorzieningen van steden en regio’s verhoogt de 
aantrekkelijkheid om er te wonen en te werken, draagt bij aan een goed 
vestigingsklimaat voor creatief talent en innovatie ve ondernemingen. Een goed 
cultuuraanbod trekt een groot publiek en draagt bij aan het toerisme. In 2009 telt 
Brabant volgens het CBS 5,5 culturele voorzieningen  (theaters, musea, bioscopen 
en filmhuizen) per 100.000 inwoners, in 2004 was dit nog 5,9. De omvang van de 
Brabantse cultuursector is daarmee dus kleiner geworden.  
 
Vestigingsklimaat is een sleutelterm bij de afwegin g van ondernemers om in Brabant 
economische activiteiten te starten of continueren.  Een sterke aanwezigheid van 
cultuur en cultuurvoorzieningen kunnen in positieve  zin bijdragen aan dat 
vestigingsklimaat. Circa driekwart van de Brabantse  culturele instellingen vindt dat 
Brabant een gunstig economisch klimaat heeft.  
 
Dat komt, naast de aanwezigheid van culturele voorzieningen, ook door het 
toeristische imago van Noord-Brabant, de kandidaats telling van BrabantStad als 
culturele hoofdstad en de kansen op economisch rendement die dat biedt voor de 
toekomst. Tegelijkertijd draagt de vestiging van een aantal belangrijke spelers op de 
markt van de kenniseconomie en de technologie (bijvoorbeeld Philips en ASML) op 
zich weer bij aan een versterking van het innovatieve en creatieve. 
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Na de schets van een algemeen beeld van het belang van cultuur in Brabant, 
zoomen we in dit hoofdstuk in op de meer specifieke  informatie die het PON in de 
loop der jaren verzameld heeft over cultuur in Brabant. Deze informatie is afkomstig 
uit recent onderzoek en uit gesprekken die gevoerd zijn met experts, instellingen en 
overheid in het kader van diverse opdrachten gerelateerd aan het thema cultuur (zie 
bijlage voor het overzicht). We ordenen deze informatie aan de hand van een tiental 
beleidsmatige thema’s: 
 
1 Pluriformiteit  
2 Artistieke kwaliteit  
3 Netwerken en samenwerken  
4 Publieksbinding en bereik  
5 Spreiding  

6 Economisch rendement 
7 Talentontwikkeling 
8 Participatie en educatie 
9 Internationalisering 
10 Innovatie 

Deze thema’s hebben we gesignaleerd naar aanleiding van literatuurstudie, 
gesprekken met experts uit de culturele sector en rapporten van het ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De thema’s zijn voorgelegd aan de 
beleidsambtenaren Cultuur van BrabantStad en zij onderschrijven de beleidsmatige 
relevantie. 
 

2.1 Pluriformiteit 

Pluriformiteit van het cultuuraanbod is al sinds lange tijd één van de bepalende 
criteria voor ondersteuning van cultuur door de overheid. Veelzijdigheid en variatie 
in het cultuuraanbod is belangrijk om vervolgens een divers publiek te betrekken.  
 
Uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor blijkt dat ruim driekwart van de 
Brabanders dit aanbod gevarieerd vindt. Circa driekwart is van mening dat er een 
ruime keuze is aan theatervoorstellingen en dat er veel verschillende soorten musea 
zijn. Alleen voor musicals, concerten van pop- en wereldmuziek en exposities reist 
een derde van de Brabanders weleens buiten de provinciale grens. Daarnaast geeft 
ruim driekwart van de Brabanders aan dat het cultuuraanbod aansluit op hun 
behoeften. 
 
De veelzijdigheid en variatie van het aanbod staat onder druk als gevolg van een 
zich terugtrekkende overheid, commercialisering en uniformering. Door 
bezuinigingen is de rijksoverheid genoodzaakt keuzes door te voeren. Culturele 
ondernemers in Brabant spreken daarover hun zorgen uit. Een gevolg daarvan is de 
keuze voor het in stand houden van topcultuur door subsidies, ten laste van de 
subsidiëring van het midden- en basissegment. Grote  topinstellingen krijgen 
prioriteit, talentontwikkeling via productiehuizen en postacademisch onderwijs wordt 
door het rijk uitgesloten van financiële ondersteun ing. Initiatieven in het midden- en 
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basissegment worden voor hun financiën afhankelijke r van de steun van het publiek 
en zullen verder moeten commercialiseren. Initiatieven zoals crowdfunding (waarbij 
aan particulieren wordt gevraagd om geld te investeren) en andere ondernemende 
impulsen kunnen door hun grote publieksbinding ook veelzijdig aanbod stimuleren. 
 
Ook de provincie Noord-Brabant ontkomt niet aan een zekere bezuiniging in het 
Brabantse cultuuraanbod. De provincie Brabant kijkt in haar nieuwe podium-
kunstenbeleid nadrukkelijk naar de bijdrage aan de keten en aan experiment en 
vernieuwing. Daarbij neemt zij het belang van een veelzijdig en gevarieerd cultuur-
aanbod mee. 
 
Een divers cultuuraanbod is nodig om een divers publiek te kunnen bereiken. Of het 
publiek daadwerkelijk divers is samengesteld is minder makkelijker inzichtelijk te 
maken. Hier ligt, voor wat betreft de Brabantse culturele instellingen, dan ook een 
grote kennisvraag.  
 
We weten uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor meer over het feitelijk 
publieksbereik. Bepaalde culturele activiteiten worden meer door jongeren en 
anderen weer meer door ouderen bezocht. Sommige activiteiten genieten de 
belangstelling van vrouwen, terwijl bij andere voorstellingen de mannelijke 
bezoekers duidelijk de overhand hebben. Kijkend naar receptieve cultuurdeelname, 
dan zien we dat in Brabant laag opgeleiden en ouderen (boven de 55 jaar) 
ondervertegenwoordigd zijn in de groep die bovengem iddeld cultuur bezoekt. 
Mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding zijn juist 
oververtegenwoordigd in receptieve cultuurdeelname.  
 
Kijken we naar actieve cultuurdeelname, dan zien we dat vrouwen, vaker dan 
mannen actief zijn. Ook zien we relatief weinig mensen in de leeftijd van 35 tot 55 
jaar in de actieve cultuurdeelname. Dit zal waarsch ijnlijk verband houden met 
beschikbare tijd en de hoge arbeidsparticipatie in deze leeftijdscategorie. Anders 
dan bij de receptieve cultuurdeelname, doet het opleidingsniveau er niet toe voor 
actieve cultuurdeelname. Met andere woorden; zowel hoog- als laagopgeleiden zijn 
in gelijke mate actief met cultuur bezig.  
 

2.2 Artistieke kwaliteit 

Cultuur wordt steeds vaker gezien als instrument. In toenemende mate wordt het 
belang van cultuur afgemeten aan haar bijdrage aan buiten het domein cultuur 
liggende facetten: haar bijdrage aan leef- en vestigingsklimaat, aan sociale cohesie 
en aan een economisch klimaat. Maar cultuur heeft ook een intrinsieke waarde, 
artistieke kwaliteit van producties is een basiscri terium bij het produceren en 
presenteren van cultuur. Artistieke kwaliteit is een lastig criterium. Intersubjectieve 
overeenstemming lijkt er al lang te bestaan over de uitgangspunten bij de 
vaststelling van artistieke kwaliteit, namelijk: ambachtelijkheid, oorspronkelijkheid en 
zeggingskracht. Zo is het niet toevallig dat in de nieuwe podiumkunstregeling van de 
provincie Noord-Brabant deze drie indicatoren opnieuw of nog steeds bepalend zijn 
voor de score op het criterium artistieke kwaliteit . Wel signaleren we dat steeds 
meer contextuele criteria als voorwaarden voor ondersteuning hieraan worden 
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toegevoegd; zoals maatschappelijke betekenis, publieksbinding, bijdrage aan de 
keten van creatie, productie en consumptie et cetera. 
 
Artistieke kwaliteit kan beoordeeld worden door vakgenoten, experts en kenners. Zo 
zien we Volkskrantsterren, goede recensies en vakpr ijzen als een blijk van erken-
ning van de artistieke waarde van een voorstelling.  De artistieke kwaliteit van een 
voorstelling kan men ook laten beoordelen door de gemiddelde burger, het publiek. 
Uit het onderzoek naar de kandidaatstelling van BrabantStad voor Culturele 
Hoofdstad 2018 blijkt dat ruim 80% van de Brabander s het cultuuraanbod in Brabant 
als kwalitatief goed beoordeelt. Afgezet tegen het aanbod in provincie Utrecht, vindt 
43% van de Brabanders het eigen cultuuraanbod goed genoeg om te kunnen 
concurreren. Ruim de helft van de Brabanders vindt het cultuuraanbod daarnaast 
goed genoeg om het op internationaal niveau aan te prijzen. Brabantse culturele 
ondernemers zijn dezelfde mening toegedaan, maar zijn iets minder positief. 
Niet-Brabanders hebben hierover een andere mening, een derde vindt dat het 
cultuuraanbod in Brabant zich positief onderscheidt  van de andere provincies. 
Inwoners van Zuid-Holland zijn het meest positief over het Brabantse aanbod. 
 

2.3 Netwerken en samenwerken 

In de netwerksamenleving en kenniseconomie die Nederland karakteriseren is 
samenwerken steeds belangrijker geworden en van onm isbaar belang voor het 
voortbestaan van een organisatie. Dit geldt ook voor de culturele sector, zeker nu de 
overheid terug treedt en culturele instellingen andere en nieuwe wegen moeten 
inslaan. Samenwerking met partijen binnen de culturele sector met verschillende 
disciplines kan vernieuwing brengen. Samenwerking (of nog beter producties) met 
partijen buiten de culturele sector biedt veelzijdige inspiratie en vernieuwingskracht. 
Cultuur kan hierin werken als motor van vernieuwing  en verbinding.  
 
De provincie Noord-Brabant wil in haar nieuwe cultuurbeleid meer investeren in 
processen van samenwerking en netwerkvorming en minder sturen op inhoud, 
output en direct rendement. Zij neemt hierin de rol  van makelaar om de externe 
‘verbinders’ met elkaar verbinden. Ook het PON heeft het initiatief genomen om 
vanuit de verbindende kracht van cultuur de raakvlakken met economie, ruimte, 
leefbaarheid, stedelijke en sociale ontwikkeling te verkennen. Uit een bijeenkomst 
met medewerkers van verschillende directies van de provincie Noord-Brabant bleek 
dat zij hierdoor elkaar (beter) leren kennen en vele kansen tot samenwerking zagen. 
Het PON en de provinciale steunfuncties cultuur hebben zich verbonden om de 
oogst en erfenis van Brabant Brein1 uit te venten en tot een succesvol kunst van het 
samenleven in Brabant te helpen maken (‘use the Brabant Force’).  
 
 
 
                                                                                                                                         
 
1 Brabant Brein is een unieke denktank die de creativit eit, kennis en denkkracht van 

Brabantse topspecialisten uit 11 sectoren en vanuit alle denkbare disciplines heeft 
gebundeld om te brainstormen over de ‘Kunst van het Samenleven’ in Brabant. Via een 
Brabantse vinding: de Creatieve Piramide is inmiddels  gekomen tot vele ideeën.  
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Omdat de ‘kunst van het samenwerken’ niet vanzelf tot stand komt, investeren deze 
partijen in inspirerende werksessies . Redenen daarvoor: 
• Delen van kennis, ervaring en inzichten werkt stimu lerend en kwaliteits- en 

productiviteitsverhogend. 
• De (meer of minder) publieke samenwerking noopt tot afstemming en het voor-

komen van overlap. 
• Samenwerking maakt de ‘kracht van de culturele buitenwacht’ zichtbaar en 

versterkt de positie en profilering van cultuur. 
 
Het is gebleken dat zowel binnen de steunfuncties (die in hun huidige vorm het 
product zijn van recente fusies) als tussen de steunfuncties onderling nog veel 
samenwerkings- en verbindingsmogelijkheden liggen. Elkaar leren kennen, 
vertrouwen hebben en elkaar iets gunnen blijken belangrijke succesfactoren. Het 
sleutelwoord is verbinding en als dat niet zo inspannend, veeleisend en ook 
confronterend zou zijn, zou verbinden veel meer regel dan uitzondering zijn. Quick 
wins en wisselende coalities bij samenwerkingsproje cten kunnen helpen om de 
samenwerking duurzaam te maken. Ook worden er door een aantal steunfuncties 
nog mogelijkheden in de verbinding met het bedrijfs leven gezien.  
 
Uit het onderzoek naar culturele samenwerkingsverba nden binnen BrabantStad 
kunnen we concluderen dat culturele instellingen in grote mate deelnemen aan 
culturele netwerken. Gemiddeld werken zij samen binnen 8 netwerkverbanden. 
Circa de helft van deze culturele netwerken bestaat  uit meer dan tien deelnemende 
organisaties. Het netwerk omvat vaak organisaties uit verschillende culturele disci-
plines (gemiddeld meer dan vier per netwerk). In sommige culturele netwerken zijn 
ook andere partijen betrokken, zoals de overheid (40%), onderwijsinstellingen 
(34%), toeristisch-recreatief bedrijfsleven (22%) en overig bedrijfsleven (27%). Toch 
geeft circa de helft van de Brabantse culturele instellingen aan dat zij partners 
missen uit het bedrijfsleven of culturele instellingen uit andere landen binnen deze 
netwerken. Juist samenwerking met instellingen buiten de culturele sector kan inspi-
ratie bieden, innovatie teweegbrengen en ondernemer schap creëren. 
 
Samenwerking tussen de culturele instellingen in een netwerk bestaat nu vooral uit 
kennisontwikkeling en -uitwisseling. Ook werkt men samen in programmering, 
marketing en product- en projectontwikkeling. Meer dan de helft van de culturele 
netwerken binnen de Brabantse culturele sector heeft overigens aandacht voor de 
kandidaatstelling van BrabantStad voor Culturele Hoofdstad 2018. Circa driekwart 
van de organisaties die hierbij betrokken is geeft aan dat de samenwerking geleid 
heeft tot nieuwe projecten of producten. Dit varieert van nieuwe websites, interna-
tionale samenwerkingsverbanden tot nieuwe evenement en of projecten die zijn 
ingediend voor het programma van BrabantStad Culturele Hoofdstad. 
 
Ondanks dat er een redelijke mate van samenwerking is tussen de culturele instel-
lingen in netwerkverbanden, is deze geografisch nog niet breed verspreid. 
Samenwerkingsverbanden zijn vooral gelokaliseerd in de eigen stad of in de directe 
omgeving. In ruim een derde van de netwerken wordt samengewerkt met een 
andere stad binnen Brabant. Dat maakt de culturele netwerken binnen Brabant 
hecht, maar nog vooral naar binnen gericht.  
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2.4 Publieksbinding  

Publiek draagvlak is voor activiteiten en productie s van onmisbaar belang en raakt 
aan het bestaansrecht van de culturele instelling. Publieksbinding is daarmee van 
cruciaal belang. Hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, het is niet altijd een bijzonder punt 
van aandacht geweest. De kwaliteit van culturele activiteiten werd (bij het 
verstrekken van subsidies) lange tijd beoordeeld door artistieke deskundigen zonder 
de factor publiek en publieksbinding te betrekken. Onder meer vanwege 
bezuinigingen is (naast artistieke kwaliteit en ondernemerschap) nu ook het binden 
van publiek een criterium geworden voor subsidieverstrekking. Naast het landelijk 
Fonds Podiumkunsten heeft recent ook de provincie Noord-Brabant de nieuwe 
subsidieregeling voor podiumkunsten bekend gemaakt.  Zij vindt het van belang dat 
een instelling een breed publiek bereikt en heeft dit als subsidievoorwaarde 
opgenomen. Publieksbinding en betrokkenheid is daarmee speerpunt van het beleid 
van culturele instellingen geworden.  
 
Een sterke cultuurinstelling weet voldoende bezoekers te trekken. Er is veel aanbod 
en door een steeds vaker incidentele invulling van cultuurbezoek is men niet altijd 
zeker van trouw publiek. Twee zaken aangaande de publieksbinding bieden 
perspectief. Enerzijds is er door Brabanders een grote en brede deelname aan 
cultuur. Uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor blijkt dat ruim viervijfde van de 
Brabanders het afgelopen jaar minimaal één culturele activiteit bezocht heeft, 
variërend van klassieke muziekconcerten en historis che evenementen tot 
houseparty’s en films. De betrokkenheid van Brabanders bij cultuur is dus in 
potentie groot. Anderzijds is de Brabander zelf actief betrokken bij cultuur en wil 
daar ook graag bij betrokken worden. Een tiende van alle Brabanders verricht 
vrijwilligerswerk voor een culturele instelling of festival. 
 
We signaleren, ook in Brabant, dat steeds meer culturele instellingen een samen-
werking zoeken met het publiek (cocreatie). Zo bepaalt het publiek mede de aanpak 
en programmering van festival Incubate in Tilburg. En ook bij de kandidatuur van 
BrabantStad voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 wordt veelvuldig contact 
gezocht met de Brabantse burger, de culturele sector, het onderwijs en het bedrijfs-
leven. Zo werd de Brabantse burger opgeroepen om ideeën in te leveren die als 
inspiratiebron dienen voor het bidbook en werd ze vervolgens gevraagd om te stem-
men op de beste ideeën. 
 
Draagvlak van het publiek is overigens essentieel é n een randvoorwaarde voor 
BrabantStad om zich straks (misschien) Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te 
mogen noemen. Uit het onderzoek naar de kandidaatst elling bleek dat ruim de helft 
van de Brabanders van plan is de activiteiten van BrabantStad Culturele Hoofdstad 
te bezoeken. Dit zijn met name de cultuuractieve Brabanders (zowel in eigen 
cultuurbeoefening als in cultuurbezoek). Ook bij de Brabantse culturele instellingen 
is veel animo om betrokken te worden bij het proces van BrabantStad als Culturele 
Hoofdstad van Europa in 2018. Ruim een derde wil dat door als culturele 
ondernemer betaalde diensten te bieden, bijna 40% door zelf cultuur te maken. 
Circa een op de tien culturele instellingen wil graag een vrijwillige bijdrage leveren. 
Dit biedt dus genoeg potentie voor een volwaardig publiek draagvlak voor een 
dergelijk evenement in Brabant.  
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Nieuw publiek kan volgens enkele culturele steunfuncties gevonden worden in de 
groeiende groep van gepensioneerde ouderen. Digitalisering van de samenleving 
schept eveneens mogelijkheden tot het benaderen van potentieel nieuw publiek. Uit 
de monitor Sociale Participatie van het PON blijkt dat 88% van de Brabanders in 
2009 toegang had tot internet, thuis of op het werk. De opkomst van sociale 
netwerken, zoals MSN, Hyves en Facebook zorgen ervoor dat op geheel digitale 
wijze een sociaal netwerk kan worden onderhouden. Dit schept ook voor culturele 
instellingen nieuwe mogelijkheden, zij geven zelf aan hun eigen activiteiten en 
voorstellingen steeds vaker onder de aandacht te brengen via facebook, linkedin of 
twitter. 
 
Onder de Brabantse culturele steunfuncties wordt tenslotte het belang gezien van 
het beter aan laten sluiten van het aanbod op behoe ftes van het publiek, 
bijvoorbeeld door nieuwe les- en beoefeningvormen aan te bieden. Uiteraard is het 
dan van belang deze behoeftes goed in beeld te krijgen. Hier zien wij een duidelijke 
kennisvraag. 
 

2.5 Spreiding 

Spreiding is al sinds lange tijd een centraal criterium in cultuurbeleid. Sociale 
spreiding beoogt een optimale toegankelijkheid van cultuur voor zo veel mogelijk 
publiek en voor zo verschillend mogelijke publieksgroepen, die voorheen niet of 
minder bereikt werden. Leek dit spreidingsideaal in het welvarende Nederland 
bereikt, nu overheden zich terugtrekken en cultuur te maken krijgt met privatisering 
en verzakelijking staat sociale spreiding onder druk. Kennisvraag is dan hoe de 
toegankelijkheid - al of niet voor speciale groepen  als minima - van cultuur in stand 
te houden. Wordt cultuurbeleid opnieuw (deels) toegankelijkheidsbeleid? 
 
Uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor kunnen  we aflezen dat in 2010 een 
kwart van de mensen die weinig naar culturele activ iteiten gaan, dit vooral doen 
omdat ze geen interesse (48%) of geen tijd ervoor (34%) hebben. Een kwart van de 
mensen die weinig culturele activiteiten bezoeken, geven aan er niet de financiële 
middelen voor te hebben. Dit was nog voor de btw-ve rhoging op de 
toegangskaarten. Van dezelfde groep geeft circa een vijfde aan zich er niet thuis te 
voelen. Dit is vooral de groep van jonge mannen (van 15 tot 34 jaar) met een lagere 
opleiding (lager of middelbaar voortgezet onderwijs ). 
 
Geografische  spreiding was er vooral op gericht om cultuur binnen redelijke 
reisafstand beschikbaar te stellen aan publiek in heel Nederland. Afhankelijk van het 
soort aanbod (voor opera en musical geldt bijvoorbeeld een langere reisafstand) is 
in het rijksbeleid lang vastgehouden aan dit spreid ingsideaal. Tegenwoordig is 
geografisch spreidingsbeleid gericht op een beperkt  aantal concentratiepunten van 
het belangrijkste aanbod (rekening houdend met reistijd als gevolg van files, 
publieksbinding et cetera).  
 
De Brabantse burger bezoekt vooral activiteiten die worden aangeboden in het 
Brabantse land. Ruim viervijfde van het bezoek aan culturele activiteiten binnen 
Nederland, doen Brabanders in de eigen provincie. Voor musicals, concerten van 
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pop- en wereldmuziek en exposities reizen zij vaker buiten de provinciale grens. 
Ruim driekwart van de Brabanders heeft in de afgelopen maanden wel eens een 
monument of historische dorpen of steden bezocht. Dit gebeurt veelvuldig binnen de 
eigen provincie, maar ook regelmatig daarbuiten (bijvoorbeeld als men elders op 
vakantie is). 
 

2.6 Economisch rendement  

Binnen de Agenda van Brabant is cultuur onlosmakeli jk met economie verbonden. 
Cultuur - met als brandstof verbeeldingskracht en creativiteit - zorgt voor een inno-
verend leef- en vestigingsklimaat en een aantrekkel ijk woon- en werkmilieu voor 
kenniswerkers. Het draagt bij aan de (creatieve) ontwikkeling van mensen en trekt 
toeristen aan. Een goed cultuuraanbod is voor de economie van groot belang, het 
vergt niet alleen kosten, maar genereert ook baten.   
 
Brabanders zelf zijn erg tevreden met het cultuuraa nbod in Brabant, blijkt uit 
onderzoek over de kandidaatstelling van BrabantStad  voor Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018. Circa viervijfde van de Brabanders vindt het Brabantse cultuuraanbod 
kwalitatief goed tegenover circa de helft van de niet-Brabantse burgers. Bijna één op 
de drie niet-Brabanders vindt wel dat het recreatieve aanbod in Brabant zich positief 
onderscheidt ten opzichte van andere provincies.  
 
Culturele instellingen en bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden en kunnen 
elkaar versterken. Er bestaan al inspirerende voorbeelden van een geslaagde 
synthese van bedrijfsleven en cultuur in Brabant: denk aan design.  
Diverse designers slagen er in om hun oplossingsger ichte aanpak op onorthodoxe 
wijze aansprekend tot uitvoering te brengen. Zij tonen dit jaarlijks tijdens de druk 
bezochte Dutch Design Week. Design wordt ook op het  Brabantse platteland toege-
past, zoals bijvoorbeeld in de ALFA-bouw, een nieuwe manier van het bouwen van 
varkensstallen, waarbij wordt gestreefd naar optima le harmonie tussen Agrarisch 
nut, Landschappelijke inpassing, Functioneel belang  en Architectonische beeld-
kwaliteit (ALFA).  
 
Een sterke cultuurinstelling werkt aan ondernemend vermogen om financieel zoveel 
mogelijk op eigen benen te staan en rendabel te blijven. Daarbij kunnen culturele 
instellingen ook veel leren van het bedrijfsleven: het ontwikkelen van ondernemer-
schap, het stimuleren van het verdienvermogen en het opzetten van andere/nieuwe 
verdienmodellen, het benaderen van markten en klanten/publiek en het opstellen 
van een ondernemingsplan. De uitdaging is om de relaties met het bedrijfsleven zo 
uit te bouwen, dat het bereid is cultuurprojecten te adopteren en expertise beschik-
baar te stellen. Er is uit gesprekken met experts een aantal richtinggevende voor-
beelden en initiatieven genoemd:  
• investeren in plaats van subsidiëren bij het herbes temmen van provinciale 

grootschalige erfgoedcomplexen 
• crowdfunding en een borgstellingfonds om projecten te financieren 
• het instellen van een BrabantFonds  
• het voorbereiden van een congres over de waarde van cultuur.  
Tenslotte is te denken aan sponsoring, culture of asking, mecenaat en fiscale 
faciliteiten. 
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2.7 Talentontwikkeling 

Het succes van Brabant, de realisatie van haar (economische) ambities staat of valt 
met de aanwezigheid en ontplooiing van talenten, in brede zin; maar vooral ook in 
de sfeer van creativiteit en daarmee culturele potenties. Talentontwikkeling wordt zo 
ook steeds meer gezien als een fundament van een goed cultuurklimaat en is 
daarmee randvoorwaarde voor succesvol cultuurbeleid . In de Agenda van Brabant 
zijn topcultuur en topculturele voorzieningen speerpunt van beleid. Hierbij gaat het 
niet alleen om het ontwikkelen van talent, maar zeker ook het binnenhalen, binden 
en behouden van talent. 
 
Talentontwikkeling verloopt in drie fasen - dat is in de kunst niet anders dan bijvoor-
beeld in de sport: kennismaken, ontwikkelen en bekwamen en begeleiden van top-
talent. Bij talentontwikkeling is de ambitie dat elk kind afzonderlijk de mogelijkheid 
krijgt om op jonge leeftijd het eigen talent te leren kennen, dit talent verder te ontwik-
kelen, of zelfs uit te groeien  tot een toptalent.  Van toptalent  is sprake  als het herkend, 
erkend en gedragen wordt. 
 
Zoals bij sport breedtesport en topsport met elkaar  verbonden zijn zo is er ook 
samenhang tussen amateurkunst, topamateurkunst en professionele kunst. Op 
provinciale schaal bevorderen onder meer steunfunct ie Kunstbalie, talentmakelaar 
Kunstbende, kunstvakonderwijs, cultuurproducerende instellingen en vele anderen 
direct of indirect talentontwikkeling. Kernvraag is dan wat voor Brabant de nood-
zakelijke en voldoende voorwaarden zijn voor bovengenoemde talentenambitie. We 
signaleren de volgende kennisvragen vanuit het veld: 
• Is de infrastructuur in Brabant hierop toegesneden?  
• Hoe sterk zijn basis en top van talentontwikkeling in Brabant? 
• Voelt talent zich welkom in Brabant en weet Brabant  talent (in onderscheiden 

levensfases en talentfases) al of niet blijvend aan zich te binden? 
• Welke rol hebben de belangrijkste spelers in dit veld? 
 
Uit onderzoek onder Brabantse culturele instellingen blijkt overigens dat maar zeven 
procent van de organisaties de afgelopen twee jaar ruimte heeft geboden aan 
talentontwikkeling en opleiding binnen de eigen organisatie. Wel heeft bijna een 
kwart ruimte geboden aan de creativiteit van medewerkers. 
 

2.8 Participatie en educatie 

Bij een stevige culturele infrastructuur is ruimte nodig voor amateurkunst: samen 
met cultuureducatie vormt zij de humuslaag, waardoor men creatieve competenties 
kan ontwikkelen en kan profiteren van de verworven competenties van anderen. In 
brede zin leidt dit ook tot participatie op macroni veau: zelfvertrouwen, cocreatie, 
betrokkenheid en mondigheid. Cultuur speelt daarmee  een belangrijke rol in partici-
patie van het individu binnen de samenleving. 
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Uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor blijkt dat circa de helft van de 
Brabanders weleens zelf een culturele activiteit beoefent in de vrije tijd. Op inciden-
tele basis wordt vooral gezongen, getekend en gedan st. Op structurele basis 
beoefenen Brabanders dezelfde disciplines (dans en beeldende kunst), maar 
bespelen zij ook veelvuldig een muziekinstrument. 
 
Cultuur biedt mogelijkheden om in aanraking te komen met anderen, om te leren 
samen te bewegen en een sociaal netwerk te ontwikke len. Door lidmaatschappen, 
buurtcontacten en vrijwilligerswerk komen mensen met elkaar in aanraking die 
elkaar anders niet zo snel ontmoet zouden hebben. Deze groepsoverstijgende 
relaties zijn een belangrijke voorwaarde voor de sociale cohesie van de 
samenleving.  
 
Van de Brabanders die in hun vrije tijd op structurele basis een culturele activiteit 
beoefenen, is bijna de helft (42%) lid van een vereniging, club of gezelschap. Uit het 
onderzoek onder Brabantse allochtone amateurkunsten aars in 2009 blijkt dat het 
merendeel van de Brabantse allochtonen amateurkunst  beoefent met ‘familie, 
vrienden of kennissen’ (41%) of ‘alleen’ (77%). Slechts een derde van de Brabantse 
allochtonen doet dit in een ander georganiseerd verband dan familie, vrienden of 
kennissen. Het georganiseerde verband zoekt men vooral bij een educatieve instel-
ling (76%) en bij culturele verenigingen (15%). Brabantse allochtonen doen dus 
relatief weinig een beroep op ondersteuning vanuit bestaande georganiseerde 
verbanden (verenigingen, multiculturele en welzijns instellingen en dergelijke). De rol 
van zelforganisaties is groot. 
 
Uit gesprekken met experts signaleren we dat door de inzet van de brede school te 
verwachten is dat voor scholieren het onderscheid tussen vrije tijd en schooltijd 
vervaagt, ook voor wat betreft de kunstbeoefening. Amateurkunstbeoefening en 
cultuureducatie zullen steeds meer verknoopt raken.  Ook wordt cultuureducatie 
vaak als een eenmalige activiteit beoefend in plaats van een langdurige cursus. Zo 
blijkt uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor  dat veertig procent van de 
Brabanders het afgelopen jaar weleens heeft deelgenomen aan een rondleiding in 
een (historisch) gebouw, een georganiseerde stads- of natuurwandeling, kunst- en 
cultuurroute of een lezing over cultuur. 
 

2.9 Internationalisering 

Cultuur is grenzeloos. In een globaliserende wereld bieden nieuwe en sociale media 
meer mogelijkheden dan ooit om aan te sluiten op internationale initiatieven en 
netwerken. De ambitie van BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 correspondeert 
met het belang én de wens van Brabantse culturele instellingen om zich 
internationaal beter te profileren.  
 
Uit onderzoek rond de kandidaatstelling van Brabant Stad blijkt dat de meeste 
Brabanders de kandidaatstelling vooral een goed idee vinden omdat het kansen 
biedt om toeristen te trekken (en zodoende een stimulans is voor de Nederlandse 
economie en werkgelegenheid) én om zowel Nederland als Brabant internationaal te 
promoten. Ook is naar voren gekomen dat 14% van de culturele instellingen 
contacten heeft buiten Nederland. De erfgoedsector wijkt hierin af en loopt voorop in 
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internationale samenwerking, ruim 40% geeft aan samen te werken met partijen 
buiten Nederland. Hier valt dus nog een hoop te verbeteren. 
 
Het is de moeite waard om in kaart te brengen hoe internationale oriëntatie van 
culturele instellingen kan worden versterkt. We signaleren bij hen de volgende 
relevante kennis -en onderzoeksvragen: 
• Hoe kunnen instellingen zich beter internationaal profileren en presenteren? 
• Hoe kan internationaal publiek gevonden en gebonden  worden aan activiteiten 

van Brabantse instellingen? 
• Hoe kan de internationale programmering van Brabant se podia versterkt 

worden? Is provinciale ondersteuning op dit punt gewenst? 
• Welke kansen biedt de ambitie Brabant 2018 om de internationale oriëntatie te 

versterken en hoe kunnen deze verzilverd worden?  
• Zijn Brabantse initiatieven voldoende internationaa l gericht? In Brabant zien we 

bijvoorbeeld enkele mooie voorbeelden uit de culturele wereld: festival Incubate 
en dansgroep Trash, beide uit Tilburg, maar ook de Dutch Design Week.  

 
Overigens vinden veel Brabanders de kandidaatstelli ng van BrabantStad voor Cultu-
rele Hoofdstad 2018 een uitgelezen kans om Brabant nationaal  gezicht te geven en 
te positioneren op cultureel gebied (waarbij vaak de competitie met de Randstad 
wordt genoemd).  
 

2.10 Innovatie 

Innovatie wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor een concurrerende 
kenniseconomie. Kenmerkend voor innovatie is dat het zich niet laat sturen, maar 
hooguit faciliteren. Het bieden van een klimaat of omgeving waarin nieuwe, 
onvoorspelbare producten, diensten, netwerken en processen tot stand komen is 
eerder toeval dan afdwingbaar. Maar als innovatie slaagt dan levert het meteen ook 
een bijzonder hoge opbrengst. 
 
Brabant is de bakermat en broedplaats van Dutch design en is daarmee ook de 
regio waar veel vernieuwing vandaan komt. Het is een regio met topopleidingen 
voor internationaal talent. Door het sterke designc luster kan Brabant zich positio-
neren als topregio voor design, nationaal en internationaal. Innovatie en onder-
nemerschap staan hierin centraal. 
 
Uit de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor weten we dat bijna 40% van de 
Brabanders het culturele leven in Noord-Brabant typeert als vernieuwend en 
vooruitstrevend. Opleidingsniveau is hierin wel bepalend. Hoe hoger men is 
opgeleid, hoe minder men het Brabantse culturele leven als vernieuwend en 
vooruitstrevend wil typeren. Daarnaast vindt 58% van de Brabanders dat het 
culturele leven juist ook te typeren is als traditioneel. Vooral de oudere Brabanders 
(55 jaar en ouder) zijn het vaker eens met deze typering.  
 
Op maatschappelijk gebied zien we steeds meer de begrippen designthinking en 
social design, waarin de mens centraal staat, terug. Het doel is niet een functioneel 
of kunstzinnig product te ontwerpen, maar een bijdrage te leveren aan het 
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verbeteren van de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige generaties. Deze 
menselijke maat kan de ontwerper vertalen naar een verkoopbaar product, maar 
ook bijvoorbeeld naar een visueel statement dat een probleem zichtbaar maakt 
(bijvoorbeeld een schrijflaken waarop bezoekers in een ziekenhuis een boodschap 
kunnen schrijven als de patiënt ligt te slapen), na ar een startpunt voor het 
beïnvloeden van de verandering van menselijk gedrag (wijkbewoners hervinden hun 
trots) tot het in gang zetten van processen (zichtbaar maken van eenzaamheid). 
Interactie van creatieve (designers), producenten, technici en maatschappelijke 
partijen leidt tot nieuwe benaderingen en oplossing en. 
 
Uit onderzoek onder de Brabantse culturele ondernem ers blijkt dat zij erg tevreden 
zijn over het Brabantse innovatieklimaat. Zij werken zelf ook aan vernieuwing. Ruim 
tweederde van de culturele ondernemers in Brabant geeft aan in de laatste twee 
jaar geïnnoveerd te hebben binnen het eigen bedrijf. De aandacht gaat daarbij 
vooral uit naar het op de markt brengen van nieuwe producten/diensten, het 
verbeteren van producten en het bieden van ruimte voor creativiteit van de 
medewerkers. De vraag is hoe afnemers en het publiek de innovatiekracht van 
kunst en cultuur in Brabant ervaren.  
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Bijlage A  PON-onderzoeken en 
adviestrajecten 

1 Wakker, A. van de, K. Nauta (2008) Cultuur als motor voor participatie  
Dit onderzoek is door het PON uitgevoerd in opdrach t van de provincie Noord-
Brabant. Het is een vervolg op een eerder verkennen d onderzoek naar de mogelijke 
rol van Community Art in provinciaal beleid. In dit onderzoek is gezocht naar inspire-
rende voorbeelden van community art, gesproken met deskundigen en worden 
aanbevelingen gedaan voor provinciaal beleid. 
 
 
2 Bommel, M. van en E. Edelmann (2008) Sectorverkenning amateurkunst in 

Noord-Brabant  
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de daadwerkelijke omvang is van de 
amateurkunstbeoefening in Noord-Brabant, uitgesplitst naar de belangrijkste 
disciplines en op welke wijze het Centrum Voor Amateurkunst (nu Kunstbalie) deze 
amateurkunstbeoefening kan ondersteunen. Hiervoor zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd: inventarisatie van de omvang van de georganiseerde amateurkunst in 
Noord-Brabant, secundaire analyse van de Brabantse Cultuurmonitor 2007, face-to-
face onderzoek onder Brabantse allochtonen, onderzoek onder Brabantse 
Amateurkunstverenigingen en Centra voor kunsteducat ie. 
 
 
3 Bommel, M. van en E. Edelmann (2009) Stuurinformatie voor cultuur  
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van provinc ie Noord-Brabant. Directe aan-
leiding was de vraag naar het meer en beter grip krijgen op de effecten en prestaties 
van provinciaal cultuurbeleid. Hiervoor zijn drie sessies georganiseerd met experts 
over de thema’s: bereik, identiteit en aanbod. Ook is bronnenonderzoek gedaan, 
naar de databank van Uit in Brabant en naar informa tie van provinciale culturele 
steunfuncties. Dit heeft geleid tot een advies over de ontwikkeling van kengetallen.  
 
 
4 Leenders, A., Schatorjé, T. en E. Stultjens (2009) Draagvlakonderzoek Verhaal 

van Brabant.  
Om het Merk Brabant meer zichtbaarheid te geven is door de provincie een verhaal 
opgesteld, getiteld het Verhaal van Brabant. In dit onderzoek is getoetst in hoeverre 
dit verhaal gedragen wordt door zowel Brabanders, als niet-Brabanders en brengt 
verbeterpunten in beeld.  
 
 
5 Edelmann, E. en E. Stultjens (2010) Waarderingsonderzoek Omroep Brabant  
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Omroep Brabant en is de tweede 
meting (de eerste was in 2006). Het rapport biedt informatie over het algemene 
informatie zoekgedrag van Brabantse burgers en welke media zij hiervoor gebruiken 
(gericht op Omroep Brabant). Ook geeft het informat ie over hoe Brabanders (de 
kwaliteit) van de regionale Omroep Brabant ervaren.   



(11-12-2012) DIV ROH/SCO alg. Imail - Bijlage bij Essay - Cultuur in Brabant_ Pagina 26

 

26 Cultuur in Brabant 

6 Hartog, J. den en L. Sontag (2009) Samen leven. Resultaten van de derde 
monitor sociale participatie in Noord-Brabant 

Met de monitor Samen Leven wordt informatie verzame ld over de wijze waarop en 
de mate waarin Brabantse burgers meedoen in de samenleving. De monitor is drie 
keer uitgevoerd: in 1999, 2004 en 2009. Verschillende vormen van sociale 
participatie passeren de revue, van sociale contacten tot lidmaatschap van 
verenigingen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. In het rapport wordt de balans 
opgemaakt over de sociale staat van Noord-Brabant en zijn ontwikkelingen in kaart 
gebracht. 
 
 
7 Bommel, M. van en E. Edelmann (2011) Brabantse Cultuurparticipatie Monitor 

2010 
In dit onderzoek worden bevindingen van de tweede meting (de eerste was in 2007) 
naar cultuurparticipatie van Brabanders in kaart gebracht. Er is aandacht voor de 
Brabantse identiteit, de beleving van het Brabants cultuuraanbod en de motivatie 
van Brabanders om cultuur te consumeren. Ook wordt inzicht gegeven in de cultuur-
consumptie, het cultuurbezoek aan instellingen, de actieve participatie en de deel-
name aan kunst- en cultuureducatie van Brabanders.  
 
 
8 Bommel, M. van, J. Luijten, J., K du Long en G. Richards (2011) De kandidaat-

stelling van BrabantStad voor culturele hoofdstad van Europa 2018. Nulmeting. 
Tilburg, PON en UvT 

Aan dit onderzoek ligt het theoretisch model van Sacco en Blessi ten grondslag. Het 
onderzoek maakt deel uit van een meerjarenonderzoek sprogramma samen met de 
Universiteit van Tilburg. De nulmeting brengt het draagvlak van burgers en 
instellingen voor de kandidaatstelling in kaart. Hiervoor zijn een vijftal onderzoeken 
uitgevoerd; onderzoek onder Brabantse burgers, niet-Brabantse burgers, Brabantse 
creatieve ondernemers en culturele instellingen). Ook is gebruik gemaakt van de 
data van het imago-onderzoek over de provincie Noord-Brabant van Quint Result en 
is de data van de Brabantse Cultuurparticipatie Monitor opnieuw geanalyseerd. 
 
 
9 Hartog, J. den en J. Smets (2011) De sociale kwaliteit van Brabant. Condities 

voor dynamiek en innovatie 
Met behulp van het model voor sociale kwaliteit, ontwikkeld door de European 
Foundation on Social Quality, wordt een beeld geschetst van de sociale kwaliteit van 
Brabant. Dat gebeurt aan de hand van bestaande onderzoeken van het PON en van 
landelijk beschikbare data. Het rapport geeft inzicht in maatschappelijke ontwikke-
lingen. Tevens worden kansen en dilemma’s geschetst voor het benodigde 
Brabantse klimaat om de ambities van de Agenda van Brabant te realiseren. 
Bovenal wordt duidelijk dat het versterken van de Brabantse sociale kwaliteit vraagt 
om nieuwe vormen van samenhang en samenwerking.  
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10 Koopmanschap, E. en J. Smets (2011) Evaluatie impuls monumenten.  Naar 

een meer sturend beleid.  
De provincie heeft onder de noemer Impuls monumenten zo’n 40 miljoen euro inge-
zet voor de restauratie en instandhouding van rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten. Het onderzoek biedt informatie over de doelmatigheid en de doel-
treffendheid van het project. We geven onder meer antwoord op de vraag of de 
subsidieregelingen hebben bijgedragen aan de restauratie van monumenten en of 
de kwaliteit van het ruimtelijke culturele erfgoed is toegenomen. Ook zijn we nage-
gaan of de gekozen aanpak efficiënt is geweest. Het  rapport bevat aanbevelingen 
voor optimalisering van de opzet en uitvoering van een dergelijk project.  

 
 

11 Bommel, M. en Westerlaken, J. (2011/2012) Doorontwikkeling Culturele Atlas 
Brabant 

In dit adviestraject wordt de Culturele Atlas Brabant verder ontwikkeld. Het PON 
voorziet in een overzicht van mogelijk te maken keuzes voor wat betreft inhoud, 
dataverzameling en vragenlijst. In dit adviestrajec t zijn ook de ambtenaren Cultuur 
van BrabantStad en het SCP betrokken. 
 
 
12 Koopmanschap, E (2011) BRIEL – Cultuur als motor van vernieuwing en 

verbinding  
In dit adviestraject wordt gekeken naar hoe cultuur in Brabant zijn rol als motor van 
vernieuwing en verbinding het beste kan uitoefenen.  In eerste instantie wordt de 
relatie tussen cultuur, economie, ruimte en leefbaarheid bekeken op te verzilveren 
kansen voor strategisch handelen. Beoogd resultaat is dat meer en andere partijen 
de (meer)waarde van cultuur herkennen en benutten.  
 
 
13 Koopmanschap, E (2011/2012) Strategische visie Amateurkunst  
In dit adviestraject wordt de vraag beantwoord of de provincie op het terrein van 
kunstbeoefening in de vrije tijd (kortweg amateurku nst) een taak heeft en zo ja, 
welke en hoe deze dient te worden uitgevoerd. Inzet  is om een visie en aanpak te 
ontwikkelen in lijn met de Agenda van Brabant, die tegelijk robuust is en inspeelt op 
majeure ontwikkelingen en behoeften. 
 

 
14 Arts, W (2012), Social Design  
Voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken  op het gebied van 
leefbaarheid in Brabant worden (design) ontwerpers gekoppeld aan lokale en 
regionale partijen. Het PON fungeert als makelaar en verbinder tussen de (social) 
designers enerzijds en betrokkenen en belanghebbend en bij de leefbaarheid in het 
buitenstedelijk gebied anderzijds. Doel is te komen  tot concrete innovatie en 
mogelijk overdraagbare oplossingen voor leefbaarhei dvraagstukken, maar ook tot 
duurzame allianties die uitstekend passen binnen de identiteit en ambities van 
Brabant. 
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Onderzoek (naam) Aanpak Aspecten Object Schaal
Theorie, methodologisch economisch kunst internationaal
Datacollectie sociaal cultuur nationaal

cultureel culturele/ creatieve industrieen regionaal
multicriteria gerelateerde industrieen lokaal

AVO 
(Aanvullend 
voorzieningengebruik)

datacollectie (elke 4 jaar) sociaal Kunst/cultuur 
Cultuurconsumptie : het gebruik van culturele 
producten/voorzieningen/evenemen ten/educatieve diensten door individuen en 
huishoudens (vooral de frequentie ervan, aandacht aan bestedde bedrag is gering). 
Percepties over kunst/cultuur. Het doen van vrijwilligerswerk.

nationaal (Nederland)

AVO Cultuur (extra) datacollectie (eenmalig) multicriteria
(sociaal, cultureel)

Kunst/cultuur
*ICT-gebruik voor cultuur
*Amateuristische kunstbeoefening  (incl. motivaties, omstandigheden, 
toekomstperspectieven, tendenties)
*Receptieve cultuurparticipatie

nationaal (Nederland)

TBO  NL
(tijdbestedingsonderzoek)

datacollectie (elke 5 jaar) sociaal Kunst/cultuur
Activiteiten in de vrije tijd (de frequentie en de bestedde tijd):
*Cultuurconsumptie : het gebruik van culturele 
producten/voorzieningen/evenemen ten door individuen
*Kunstbeoefening in de vrije tijd

nationaal (Nederland)

TBO EU HETUS 
(Harmonized European Time 
Use Survey)

datacollectie (herhalend en 
verspreid door het hele jaar)

sociaal Kunst/cultuur
*Cultuurparticipatie, gebruik van cultuur/kunst: gemiddelde tijd (minuten/uren) 
besteed voor hoofd- en nevenactiviteiten, de locaties, en de aanwezigheid van 
anderen
*Receptieve en actieve (kunstbeoefening) participatie

EU (15 landen)

Continue vrijetijdsonderzoek 
(NIPO)

datacollectie (1 keer/2 jaar) sociaal
(deels economisch)

Kunst/cultuur
*Vrijetijdsactiviteiten van individuen waaronder cultuur één aspect is.
*Cultuurconsumptie: gebruik van culturele 
producten/voorzieningen/evenemen ten/educatieve diensten /verenigingen.
*Frequentie/besteedde tijd/ geld/vervoer/afstand/gezelschap en diens samenstelling

nationaal (Nederland)

Participatiesurvey/vrijetijdsbes
teding Steunpunt recreatief 
Vlaanderen

datacollectie (elke 5 jaar) sociaal
(deels economisch)

Kunst/cultuur
*De staat van cultuurparticipatie (incl. gebruik producten, bezoek 
evenementen/faciliteiten/educati eve instellingen, verenigingen) 
*Het participatiegedrag, de voornaamste drempels en de attitudes rond participatie 
en aanbod gedetailleerd in kaart te brengen
*Frequentie/bestedde tijd/ geld
*De survey laat ook toe om evoluties in participatiecijfers in tijd te registreren

regionaal (Vlaanderen)
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Brabantse Cultuurmonitor Datacollectie (elke 3 jaar) sociaal Kunst/cultuur
*Vrijetijdbesteding: 
*Actieve cultuurparticipatie (kunstbeoefening) 
*Cultuurconsumptie , gebruik van culturele 
producten/voorzieningen/evenemen ten/educatieve diensten /verenigingen
*Frequentie/besteedde tijd

regionaal (Noord-Brabant)

Sociale Atlas Brabant datacollectie (1 keer per jaar) cultureel Kunst/cultuur
Cultuur is één domein/hoofdthema onder de diverse onderwerpen.
Cultuuraanbod in Brabant: culturele voorzieningen/faciliteiten (diverse geografische 
schalen binnen de provincie)

regionaal (Noord-Babant)

Monitor Amateurkunst datacollectie (elk jaar) cultureel Kunst/cultuur
*trendmonitor over amateur-kunstactiviteiten
*cijfermatig beeld en trends van de sector (incl. frequentie, bestedde 
tijd/uitgaven/percepties/aspirat ies/motivaties)

nationaal (Nederland)

LISA vestigingsregister databestand economisch Culturele/ creatieve industrien
* vestigingen
*aantal bedrijven en werknemers 
*locaties 
*op basis van werkgelegenheid volgens activiteitencategorien

nationaal (Nederland)

CBS overheidsuitgaven voor 
cultuur

datacollectie (elk jaar) economisch Kunst/cultuur
Statistiek over de uitgaven voor kunst/cultuur voor  de verschillende culturele 
domeinen, op diverse overheidsschalen

nationaal (Nederland)

EUROBAROMETER datacollectie (basisonderzoek 2 
keer/jaar en speciale modulen 
regelmatig)

sociaal Kunst/cultuur
*Trends in de publieke opinie over diverse (actuele) zaken, onder andere over cultuur
*Geen statistische meting maar een opinie-middel, gebaseerd op subjectieve 
antwoorden.
*aspecten: associaties, percepties m.b.t. cultuur; drempels van toegang, persoonlijke 
belangstelling enz.

nationaal maar geagregeerd 
op Europese schaal (27 
landen)

EUROSTAT 
CULTUURSTATISTIEK 
EU-LEG Framework

datacollectie (regelmatige basis) multicriteria
(vooral cultureel en 
institutioneel)

Culturele/creatieve industrieen
*Framework voor culturele statistiek en classificatie van ''cross-relating'' activiteiten 
op het domein cultuur/kunst:
*acht domeinen (artistiek en monumenteel erfgoed, archieven,bibliotheken, boeken, 
pers,visuele kunst, architecture, performing arts, audio- en multimedia)
*zes functies (conservatie, creatie, productie, verspreiding, handel en opleiding)
*statistiek over diverse domeinen zoals studenten bij universitaire opleidingen; 
werkgelegenheid; bedrijvigheid; externe handel; cultuurparticipatie; ICT gebruik

nationaal maar geagregeerd 
op EU schaal

Australian Bureau of Statistics
Multipliers for culture-related 
industries

theorie-methodiek, datacollectie 
(eenmalig)

economisch Culturele industrien
Inschatting input-output gegevens voor cultuurgerelateerde industrieen.De basis is de 
lijst van ondernemingen/organisaties wier hoofdactiviteiten culturele- of 
recreatiegoederen/-diensten betreffen.
''Een objectieve methode voor de evaluatie van de economische impact van een 
initiele verandering in vraag''.

nationaal (Australia)
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EU, Compendium (database) theorie-methodiek, datacollectie 
(regelmatig/permanent)

multicriteria
vooral cultureel, sociaal, 
institutioneel

De datacollectie bestudeert macro-trends die in Europa cultuur beinvloeden.
Een permament geactualiseerd datasysteem van vergelijkbare statistische data en 
grafieken (incl. country profiles) m.b.t.:
*Bevolkingstrends
*Cultuuraanbod en -participatie
*Culturele markten en handel
*Werkgelegenheid
*Publieke cultuuruitgaven
*Monitoring
Diverse aspecten en thema's voor cultuurbeleid (geintegreerd gebruik) en ook 
historische ontwikkeling:
*Culturele diversiteit
*Interculturele dialoog
*De status van artiesten
*Internationale culturele samenwerking
*Culturele rechten en ethiek

internationaal (Europees)

Atlas voor Gemeenten datacollectie (jaarlijks) multicriteria Overzicht en vergelijking 50 grootste gemeenten met uitdieping van het thema 
cultuur.
*algemene (descriptieve) demografische en sociaal-economische dimensies 
*incl. cultuurparticipatie, 
*incl. werkgelegenheid, bedrijvigheid in culturele / creatieve sectoren

nationaal (Nederland)

De waarde van cultuur in cijfers
(Atlas voor gemeenten)

theorie, datacollectie (eenmalig) multicriteria
(economisch, sociaal)

Kunst/cultuur/industrieen
Categorisering maatschappelijke waarden van cultuur (5 categorien) om waar mogelijk 
een gemonetariseerde waardering te berekenen.
Directe effecten  (de waarden die de maatschappij hecht aan kunst en cultuur):
*Gebruikswaarde
*Optiewaarde
*Bestaanswaarde
Indirecte effecten (bedoelde en onbedoelde effecten voor welvaart van het land):
*Economische waarde
*Sociale effecten
Berekend voor sectoren:
*Podiumkunsten
*Beeldende kunst
*Letteren
*Cultuurparticipatie

nationaal
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UNESCO Framework 
Cultural Statistics 2009

theorie (ontwikkelen framework) 
eenmalig

multicriteria
(vooral cultureel, sociaal, 
economisch)

Culturele industrien
Een nieuw conceptueel en methodologisch framework dat nationale en internationale 
statistische 
*inventarisatie (verzameling en verspreiding van data),
*analyses en 
*vergelijking mogelijk maakt. Het is een classificatieinstrument dat een zo wijd 
mogelijke benadering gebruikt voor kunst- en cultuurgerelateerde activiteiten 
(productie, distributie, consumptie). Economische aspecten en effecten worden sterk 
benadrukt maar ook de sociale  dimensies zijn uitgewerkt.

mondiaal maar 
gebruikbaarheid op diverse 
schalen

EU, The economy of culture 
(2006)

theorie (ontwikkelen 
framework)+onderzoek datacollectie 
eenmalig

multicriteria Culturele en gerelateerde industrien
Aandacht voor de sociaal-economische impact  van kunst/cultuur, in het licht van de 
Lissabon agenda.Het ontwikkelen van statistische en methodologische instrumenten 
om de bijdrage van de culturele sector hieraan te kunnen meten, vooral ten opzichte 
van andere sectoren.
Definitie en gelaagde afbakening van alle gerelateerde kunst- en cultuuractiviteiten en 

EU,nationaal (vergelijkingen 
tussen lidstaten)

UNCTAD, The creative economy 
(2010)

theorie, 2de in de reeks (eerste in 
2008) + statistische data

economisch Culturele/creatieve industrien
Het concept ''creatieve economie'' als een nieuw paradigma 
dat aan de samenhang van de economie,cultuur, creativiteit en technologie refereert. 
Het benadrukt  diens grote impact op sociaal-economische vooruitgang.Dit 
beleidgeorienteerd document schetst conceptuele, statistische, institutionele, 
beleidsmatige kaders voor definiering, classificatie en evaluatie.Overzicht van 
gebruikte classificatiemethoden.
Empirische data: cijfermatige gegevens over de economische (globale, nationale, 
regionale) output van de creatieve economie.

globaal, nationaal, regionaal 
(incl. diverse werelddelen 
naar economisce 
ontwikkelingspositie)

UNCTADSTAT, Creative 
economy

theorie + methodiek, datacollectie 
(jaarlijks)

economisch Creatieve/culturele industrieen
Economische dataverzameling (bijv. export-import, handel, concentratie index, 
groeicijfers) per:
*Creative goods
*Creative services
*Related industries

internationaal, nationaal

Cultuur in Beeld (2010)
Ministerie

onderzoek (cijfermatige data in de 
meerderheid)

multicriteria maar vooral de 
economische aspecten 
benadrukt

Kunst/cultuur/industrieen
*De culturele sector wordt vooral vanuit een kwantitatief invalshoek belicht.
*Bijzondere aandacht voor de bijdrage van kunst en cultuur aan de Nederlandse 
economie en werkgelegenheid, de sociaal-maatschappelijke waarde van cultuur, het 
financieel-maatschappelijk draagvlak,publieksbereik en de financiële verhoudingen 
tussen subsidieverstrekkers).
*Gegegevens van de afzonderleijke cultuursectoren en van de culturele 
basisinfrastructuur.

nationaal (Nederland)
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DCMS, UK (2010) theorie + methodeontwikkeling 
(eenmalig)

multicriteria Kunst/cultuur en gerelateerde industrieen
Een beleidgeorienteerde studie voor de overweging vandiverse methoden om de 
economische en sociaal-culturele waarde te meten.Overzicht van het debat rondom 
culturele waarde. Zowel economische en niet-economische evaluatietechnieken incl. 
hun nadelen worden gepresenteerd.

nationaal (UK)

OECD, CULTURAL SATELLITE 
ACCOUNTS
(2006)

theorie + methodiek, (eenmalig) multicriteria 
(sterke economische nadruk)

Kunst/cultuur/gerelateerde industrien
Een operationeel framework door het gebruik van de economische gegevens van de 
bestaande Systems of National Accounts:
*om het sociaal-economische belang van cultuur te meten, 
*voor de systematisering data vanuit uiteenlopende domeinen voor een 
gestructureerde culturele database en voor de identificatie van verwevenheid 
activiteiten/sectoren
*het model is opgebouwd vanuit diverse lagen van informatie die analyses, planning 
en monitoring mogelijk maakt,
*voor de standardisatie van concepten, methoden, definities en classificaties voor de 
consistentie van dataverzameling en analyses
*voor de internationale vergelijking van de culturele sector 

Overzicht gebruikte methoden (Unesco, EU enz.).

internationaal, nationaal 
(regionaal ook mogelijk)

BUREAU OF STATISTICS 
AUSTRALIA (2006)

theorie (eenmalig) multicriteria
(vooral cultureel en sociaal) 

Kunst/cultuur/gerelateerde industrien
Beleidgeorienteerde studie om overzicht te geven betreffende
de belangrijkste beleidskwesties, de vereiste data, databronnen voor het domein 
''cultuur''. Lancering definities en classificaties voor empirisch onderzoek.
De categorisering van belangrijkste beleidsthema's en indeling kunst/cultuur/erfgoed 
indicatoren:
*Cultureel
*Sociaal
*Levenskwaliteit (consumenten en creatoren/artiesten)
*Economisch

nationaal (Australia)

EU, ESSnet framework (2011) theorie, methodeontwikkeling 
(eenmalig)

multicriteria 
(sterke economische 
benadering)

Kunst/cultuur/gerelateerde industrien
Doelstelling:
*permanente systeem van coherente en vergelijkbare statistische informatie rondom 
cultuur
*verbetering methoden, concepten, meetinstrumenten
*ontwikkeling indicatoren die aan de culturele diversiteit EU reflecteren
* focus op specifieke themas zoals culturele/creatieve industrien, sociale participatie, 
creativiteit, financiering, ict gebruik
*matrix: definiering, classificatie culturele domeinen en gekoppelde (economische) 
functies

EU
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SNOWBALL (Measuring the 
value..) (2008)

theorie (eenmalig) multicriteria
(cultureel, economisch)

Presenteren aanpak en methoden voor:
*''unbiased'' economische evaluatie van culturele organisaties of activiteiten
*overzicht gebruikte (markt en niet-markt) methoden en bijbehorende misverstanden
*inzicht in de bruikbare theorien van economische beoordeling van kunst/cultuur. 
*praktische gids over geschikte kwantitatieve en kwalitatieve technieken/methoden 
en interpretatieopties van bevindingen
*pleiten voor pluralistische, interdisciplinaire benaderingen voor volledigheid

niet zo relevant (kan op alle 
schalen), 
het gaat om de aanpak

RAND CORPORATION 
(Gifts of the Muse) (2004)

theorie (methodiek) multicriteria
(cultureel, sociaal, economisch)

Kunst/cultuur
De studie geeft een breed inzicht in de kwestie door integratie en synthese van 
uiteenlopende zienswijzen: lanceren framework voor het begrijpen van het volledige 
scala van facetten van private en publieke voordelen /positieve effecten van kunst. 
*Overzicht theorien door het gebruik van multidisciplinaire benaderingen.
*Instrumentele effecten , tool voor het bereiken van doelen(cognitief, attitudes, 
gedrag, gezondheid, sociale gemeenschappelijke impacts, economische)
*Intrinsieke  effecten levesverrijking(communicatiebele ving,het artistieke boodschap, 
estetische  beleving, individuele capaciteiten, bijdrage aan de publieke sfeer)
*Cultuurparticipatie: identificatie factoren die toegang tot kunst en de voordelen 
daarvan geven
*Aanbevelingen voor beleidsmakers

US maar niet relevant 
(toepasbaar op willekeurige 
schalen)

'De waarde van cultuur''
masterscriptie (C.C.T.J. Hoefs, 
2010)

theorie (eenmalig) multicriteria Kunst/cultuur
*Het onderzoekt probeert de intriensieke en instrumentele waarden in kaart te 
brengen.
*Toetsen van deze waarden in het cultuurbeleid van de Provincie van Utrecht

algemeen, nationaal, 
regionaal (Nederland, 
Utrecht)

Jaarboek Cultuurparticipatie 
(2010)
Fonds voor Cultuurparticipatie

theorie, beschrijvende analyse 
(eerste in een reeks)

sociaal, cultureel *Stimuleren van bundelen/delen van informatie over/voor beleid en praktijk van 
actieve cultuurparticipatie;
*Relatie tussen kennis/onderzoek en cultuurbeleid, kritische reflecties voor  
evaluatie/monitoring cultuurbeleid

nationaal (Nederland)

CultureWatchEurope (Council 
of Europe)
database

theorie+onderzoek (regelmatige 
datacollectie)

multicriteria Het geeft een ''innovatief en bewijsgebaseerd'' overzicht van cultuur-, erfgoed- en 
mediaontwikkelingen.
Verrijking bestaande instrumenten, programma's en methoden van de Council en ze 
koppelen met de maatschappij.
*Het geven van data, informatie, kennis, trend analyses, case studies voor 
beleidsdoelstellingen
*snelle vergaring culturele data van EU lidstaten voor vergelijking
uitkomsten
*toekomstanalysen
*allianties tussen overheid, burgers en experts

Europees
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National Arts Index (Americans 
for the Arts) database

theorie + methodiek + jaarlijkse 
datacollectie (1998-2010)

multicriteria, met nadruk op 
"vitaliteit" en "gezondheid" van 
kunst en cultuur
cultureel, sociaal, economisch, 
institutioneel

Kunst/cultuur/culturele industrieen, gerelateerde industrieen
gebaseerd op 83 jaarlijkse nationale indicatoren, uitmondend in vitaliteitsindex over 
reeks van jaren (1998-2010) met 2003 als benchmark, gecorrigeerd voor bekende 
contextuele condities (bv demografische ontwikkeling), georganiseerd op basis van 
vier criteriadomeinen: 
*financiele gezondheid (18 indicatoren, oa subsidies, sponsorbedragen, inkomen 
kunstenaars, opbrengsten)
*capaciteit (14 indicatoren, oa werkgelegenheid, aantal organisaties/podia/winkels, 
kapitaalsinvesteringen, vakbondslidmaatschap)
*niveaus van participatie (23 indicatoren, oa lidmaatschappen, diploma's, 
gepubliceerde boeken, copyright toepassingen, nieuw werk, bezoekcijfers, 
amateurkunstenbeoefening, mbt goederen, diensten, ervaringen)
*relatieve competatieve positie (versus andere sectoren, 28 indicatoren, oa in termen 
van marktaandeel, economische impact, tijdsbesteding, bezoekcijfers)

US-nationaal, maar kent ook 
regionale/lokale varianten 
(afhankelijk van beschikbare 
data)


