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Voorwoord 

et deze derde De Staat van Cultuur maken wij 
op basis van de update van de Cultuurindex 

Nederland de balans op voor de podiumkunsten, 
beeldende kunsten, letteren, erfgoed en film in ons 
land. Hoe staat het met de eigen inkomsten van 
culturele instellingen in Nederland? Welke sectoren 
weten meer bezoekers te trekken dan twee jaar 
geleden? Hoe is het met het draagvlak voor de 
kunsten gesteld? En welke knelpunten komen naar 
boven binnen het culturele bedrijf? Aan de hand van 
de 86 kerncijfers die daaraan ten grondslag liggen 
worden op www.cultuurindex.nl en in deze online 
publicatie de culturele ontwikkelingen in deze sec
toren in de periode 20052015 inzichtelijk gemaakt. 
Alle zorgvuldig verzamelde cultuurcijfers bieden het 
startpunt voor verdiepende analyses waarin deze 
met aanvullende bronnen van des kun dige context 
worden voorzien. 
 Uit de huidige editie van de cultuurindex, over  
de periode 20052015, blijkt dat de culturele sector 
zich herpakt heeft na de forse bezuinigingen van  
de afgelopen jaren. Drie van de vier pijlers, namelijk 
Capaciteit, Geldstromen en Concurrentiekracht, 
laten in deze editie een opwaartse beweging zien 
ten opzichte van 2013. Bij de vorige meting scoorden 
drie van de vier pijlers juist lager dan daarvoor. De 
totale index is dan ook van 104 in 2013 naar 106  
in 2015 gestegen en heeft niet eerder zo hoog 
gestaan. Toch blijven de pijlers Geldstromen en 
Participatie onder het niveau van 2005.
 Dit najaar werd bekend dat het kabinetRutte III 
na jaren van bezuinigen en consolideren weer struc
tureel zal investeren in kunst en cultuur. Her waarde
ring voor kunsten en cultuur klonk ook door in de 
eerste publieke optredens van de nieuwe minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van 
Engelshoven, (bij de Johannes Vermeer Prijs eind 
oktober, en bij de lancering van de Arbeidsmarkt

agenda Culturele en Creatieve Sector begin novem
ber jongstleden), waarin zij nadrukkelijk stelde dat 
kunst en cultuur van onschatbare waarde zijn voor 
onze samenleving. Een verheugende en brood
nodige politieke boodschap over een sector die  
de afgelopen jaren te maken had met krimpende 
budgetten en gedwongen ontslagen. Een sector 
bovendien waarin vele zzp’ers zich geconfronteerd 
zien met de ongeschreven regel dat financiële 
beloning niet in verhouding hoeft te staan tot het 
aantal gewerkte uren. Deze fragiele arbeidsmarkt
positie binnen de kunsten was in de twee eerdere 
edities van de Cultuurindex Nederland (die in 2013 
en 2015 verschenen) reeds een van de aandachts
punten, net als de opmars van vrijwilligers en de 
grote invloed van de digitalisering op cultuur
consump tie. 

De data over de afgelopen elf jaar zijn dankzij mede
werking van vele veldpartijen en andere data
leveranciers zoals het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Plan
bureau (SCP) bijeengebracht. Het SCP stond  
des tijds samen met de Boekmanstichting aan  
de wieg van dit initiatief. Hoewel aan die formele 
samen werking inmiddels een einde is gekomen, 
blijven we met hen – en met vele andere data
verzamelaars – toegewijd gezamenlijk werken aan 
het bijeen brengen en harmoniseren van betrouwbare 
cultuur cijfers. Dat is immers een sectorbrede aan
gelegen heid, waarmee we de zichtbaarheid van 
cultuur in het maatschappelijke en politieke 
krachten veld duur zaam kunnen vergroten.  

Marielle Hendriks
directeur Boekmanstichting

M
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Ô

Samenvatting

Een selectie van de meest opvallende ontwik ke
lingen in de culturele sector in 20052015. In één 
oogopslag wordt duidelijk of deze trends ook 
recent, dat wil zeg gen in 20132015, standhouden.
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Ô

Podiumkunsten

Trends 2005-2015 Mutatie indexcijfer 2013-2015

+	 Aantal voorstellingen in de vrije sector en aantal zalen 
in de podiumkunsten stijgen, na een daling tussen 2011 
en 2013.

+12 en +4

- Aantal voorstellingen in de podiumkunsten daalt iets, 
maar stijgt in 2015 ten opzichte van 2013.

- Het aantal bezoeken volgt dezelfde lijn.

+4 

+3

- Een veranderende tijdsbesteding lijkt het besteden van 
tijd aan het bespelen van een muziekinstrument, zingen 
en het spelen van toneel alle negatief te beïnvloeden.  
Dit lijkt zich echter inmiddels te stabiliseren.

Gemiddeld -1

+	 Het aantal vrijwilligers bij de podiumkunsten is meer 
dan verdubbeld, met de grootste toename tussen 2013 
en 2015.

+45

+	 De exportwaarde van Nederlandse muziek is bijna 
vervijfvoudigd, vooral dankzij dancemuziek. De toename 
is tussen 2013 en 2015 echter niet meer zo groot als 
tussen 2011 en 2013.

+57

- De omzet van de muziekindustrie is sinds het basisjaar 
2005 vrijwel gehalveerd, maar stijgt tussen 2013 en 
2015 weer licht, voornamelijk door streamingsites.

+5

à Het aantal bezoeken neemt bij de podium kunsten weer toe. Daarbij nemen festivals een  
steeds dominantere rol in. Hoewel de indica toren over amateurdeelname aan podium kunsten dalen, 
is voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies hieruit. Wellicht is er sprake van nieuwe 
vormen van (online) amateurkunst deelname waarvan de omvang onbekend is. Online en offline 
aanbod lijken in de podium kunsten goed samen te gaan.
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Ô

Beeldende kunsten

Trends 2005-2015 Mutatie indexcijfer 2013-2015

+	 Nederlandse kunstenaars hebben gemiddeld een iets 
betere positie in de top 1000 meest geëxposeerde 
kunstenaars dan in 2005, hoewel er vanaf 2011 een 
daling te zien is.

0 

+	 Exportwaarde van kunstvoorwerpen stijgt. +4

- Tijdsbesteding aan beeldende amateurkunst daalt 
aanzienlijk sinds 2007, in 2013-2015 zet deze krimp 
door.

-6

- Aantal leden NGA (galeries) loopt sterk terug. -13

- Nederlandse galeries nemen minder vaak deel aan 
internationale topbeurzen.

-8

- Aankoopbudgetten voor bedrijfskunstcollecties van leden 
van de VBCN zijn bijna gehalveerd, maar al sinds 2011 
vrij constant (nieuwe indicator).

+1

à Beeldend kunstenaars werken van alle creatieve beroepen het minst vaak exclusief in hun eigen 
vakgebied en hebben een zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook de mogelijkheden om 
ten toon te stellen lijken nationaal en internationaal terug te lopen, hoewel hier wellicht een alter
natief circuit ontstaan is dat vooralsnog buiten de scope van de Cultuurindex Nederland ligt. 
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Ô

Letteren

Trends 2005-2015 Mutatie indexcijfer 2013-2015

+	 Aantal verkooppunten geregistreerde boekhandels stijgt. +4

+	 Aantal nieuwe Nederlandse boektitels blijft redelijk 
constant.

-2

- Omzet boekenverkoop (vanaf 2010 inclusief e-books) 
daalt stevig, maar vertoont na 2014 weer een voorzichtig 
herstel.

-5

- Aandeel nieuwe Nederlandse boektitels op het totale 
aantal nieuwe boektitels blijft redelijk constant (met 
inachtneming trendbreuk tussen 2009 en 2011).

+1

- Bij de bibliotheken daalt het aantal objecten in de 
collectie, net als het aantal leden, aantal uitleningen en 
de eigen inkomsten.

Gemiddeld -6

- De opbrengsten uit auteursrechten dalen, maar 
aanzienlijk minder hard dan bij voorgaande updates van 
de Cultuurindex Nederland.

-3

à Een vrij constante hoeveelheid openbarebibliotheekorganisaties zet zich in toenemende  
mate in op maatschappelijke taken, onder andere door meer evenementen te organiseren. Dit 
laatste geldt ook voor de boekhandels, die tussen 2013 en 2015 in aantal toenemen. Vanaf 2014 
neemt de omzet in de boekenbranche jaarlijks weer langzaam toe. Hoewel ebooks een bescheiden 
aandeel vormen in de totale verkoop,  zijn de uitleen en verkoopcijfers hiervan in korte tijd meer 
dan verdubbeld.
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Ô

Erfgoed

Trends 2005-2015 Mutatie indexcijfer 2013-2015

+	 Het aantal bezoeken aan musea en de eigen inkomsten 
van musea stijgen sterk.

+25 en +57

+	 Het aantal tentoonstellingen in musea stijgt.

+	 Dit ondanks herijking van de museumpopulatie in 2015, 
waarbij het aantal musea naar beneden is bijgesteld.

+7  

-15

+	 Het aantal rijksmonumenten en het aantal beschermde 
stads- en dorpsgezichten stijgen beide, maar de groei 
stagneert aan het einde van deze periode.

0 en +3

+	 De inzet van vrijwilligers in musea is verdubbeld, hoewel 
er onzekerheden bestaan over deze cijfers.

+18

à Binnen de culturele erfgoedsector lijkt samenwerking in toenemende mate een belangrijk 
gegeven, waarbij ook een meer samenhangend beeld van de sector ontstaat. De groei in 
museumbezoeken is veel hoger dan die in het aantal tentoonstellingen dat wordt georganiseerd, 
blockbustertentoonstellingen lijken dan ook een vast onderdeel van het museale aanbod geworden. 

-
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Film

Trends 2005-2015 Mutatie indexcijfer 2013-2015

+	 De capaciteit in de bioscoopwereld blijft stijgen: zowel 
het aantal bioscopen en filmtheaters als het aantal 
stoelen en doeken neemt in 2015 verder toe.

+4, +17, +9 en +10

+	 In lijn met de capaciteit groeien bezoekcijfers en recette 
binnen de bioscopen mee.

+10 en +14

+	 Het aantal nieuwe films stijgt.

+	 Daarbinnen neemt het percentage Nederlandse films toe. 

+	 Het aandeel van Nederlandse films in de brutorecette 
is hoger dan in 2005, maar daalt wel voor het tweede 
peiljaar op rij.

+6

+3

-12

- Door onder andere streamingdiensten is de markt voor 
dvd’s en blu-rays gemarginaliseerd: zowel het aantal 
mediawinkels als het aantal verkochte beelddragers 
blijft dalen.

-7 en -24

à De bioscoopsector blijft groeien: zowel de capaciteit als de bezoekaantallen zijn in 2015 
opnieuw sterk gestegen. Digitalisering biedt de mogelijkheid om meer en flexibeler nieuwe films te 
vertonen, waarbij het aandeel van Nederlandse films in het aanbod toeneemt. Tegelijkertijd hebben 
digitalisering en de opkomst van streamingdiensten ingrijpende gevolgen gehad voor de verkoop 
van dvd’s en blurays.
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1. Capaciteit

Infrastructuur 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1.1 Aantal voorstellingen (vrije sector) 100 106 116 120 114 126

1.2 Aantal voorstellingen (podiumkunsten) 100 107 109 110 94 98

1.3 Aantal zalen (podiumkunsten) 100 106 104 107 104 108

1.4 Aantal materialen in collecties openbare 
bibliotheken

100 96 91 87 77 72

1.5 Aantal tentoonstellingen musea4 100 119 105 97 94 101

1.6 Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels3,5,6 100 111 112 112 110

1.7 Aantal nieuwe films 100 90 103 106 109 115

1.8 Aantal doeken in bioscopen en filmtheaters7 100 101 106 115 121 131

1.9 Aantal stoelen in bioscopen en filmtheaters7 100 98 106 111 116 125

Totaal2 100 103 106 107 105 109
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Ondernemingen/instellingen 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1.10 Aantal leden VSCD (theaters en 
schouwburgen)

100 109 103 103 100 84

1.11 Aantal leden VNPF (poppodia)8 100 82 74 78 79 79

1.12 Aantal leden NGA (galeries)1 100 85 83 75 64 51

1.13 Aantal openbare bibliotheekorganisaties 100 59 50 48 47 46

1.14 Aantal musea4,9 100 100 105 102 103 88

1.15 Aantal rijksmonumenten 100 102 102 103 104 104

1.16 Aantal beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

100 110 116 122 127 130

1.17 Aantal verkooppunten boekhandels 100 101 104 104 100 104

1.18 Aantal winkels muziekinstrumenten1 100 100 96 93 89 82

1.19 Aantal winkels beeld- en geluiddragers  
(cd’s, dvd’s en/of vinyl)1 

100 82 69 53 27 20

1.20 Aantal filmtheaters 100 100 107 113 113 130

1.21 Aantal bioscopen 100 92 94 98 100 104

1.22 Aantal centra voor de kunsten1 100 103 77 69 58 55

1.23 Aantal bedrijven creatieve industrie1 100 115 145 179 195 212

1.24 Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties)10 100 124 138 153 156 147

Totaal2 100 98 98 99 98 96
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Arbeidsmarkt 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1.25 Aantal afgestudeerden hbo-
kunstonderwijs1,11

100 100 107 117 111 113

1.26 Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs 
werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar12

100 100 98 99 98 102

1.27 Werkgelegenheid kunsten en cultureel 
erfgoed1

100 108 119 134 136 141

1.28 Werkgelegenheid media en entertainment1 100 106 112 109 106 107

1.29 Werkgelegenheid creatieve zakelijke 
dienstverlening1

100 111 120 125 127 131

Totaal2 100 105 111 117 115 119
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2. Participatie

Bezoek 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2.1 Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector) 100 102 90 80 71 58

2.2 Aantal bezoeken voorstellingen 
(podiumkunsten)

100 105 106 104 96 99

2.3 Bereik canonieke podiumkunsten (klassieke 
muziek, opera, toneel, ballet)

100 98 100 99 91 86

2.4 Bereik populaire podiumkunsten 
(popconcert, musical, film, cabaret)

100 103 106 105 104 104

2.5 Aantal uitleningen openbare bibliotheken13 100 94 79 75 64 60

2.6 Aantal leden openbare bibliotheken 100 99 100 99 96 94

2.7 Aantal bezoeken musea4 100 105 112 118 135 160

2.8 Aantal bezoeken bioscopen1 100 112 132 148 150 160

Totaal2 100 102 103 104 101 103
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Beoefening 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2.9 Aantal leerlingen centra voor de kunsten 100 106 95 91 61 56

2.10 Lid muziek-, zang- of toneelvereniging 100 117 118 112 109 92

2.11 Tijdsbesteding: muziekinstrument3 100 95 83 80 79

2.12 Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, 
zanggroepje3 

100 93 86 83 84

2.13 Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet3 100 88 68 58 56

2.14 Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, 
tekenen, boetseren, pottenbakken3

100 84 74 76 70

Totaal2 100 112 95 86 78 73

Consumptie 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2.15 Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en 
digitaal)

100 92 87 73 46 45

2.16 Aantal contracten kunstkoopregeling 100 93 71 55 41 33

2.17 Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 
inclusief e-books)5,14

100 102 104 98 86 82

2.18 Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray) 100 117 107 93 56 32

Totaal2 100 101 92 80 57 48
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Draagvlak 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2.19 Vrijwilligers musea (mensjaren)4 100 113 133 174 182 200

2.20 Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) 100 112 125 169 159 204

2.21 Giften van huishoudens en uit 
nalatenschappen1,15

100 77 84 74 137 94

Totaal2 100 101 114 139 159 166
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3. Geldstromen16

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen) 2005 2007 2009 2011 2013 2015

3.1 Eigen inkomsten VSCD-theaters17 100 119 116 108 106 102

3.2 Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel)1,18 100 100 102 99 116

3.3 Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling 100 100 75 62 41 35

3.4 Eigen inkomsten openbare bibliotheken 100 94 101 98 90 80

3.5 Eigen inkomsten musea4,9 100 114 129 156 179 236

3.6 Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 inclusief 
e-books)5,14

100 103 101 91 76 71

3.7 Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) 100 83 71 57 48 53

3.8 Exportwaarde Nederlandse muziek19 100 130 187 279 421 478

3.9 Exportwaarde kunstvoorwerpen19 100 206 62 101 100 104

3.10 Brutorecette bioscopen 100 115 139 161 159 173

3.11 Inkomsten uit auteursrechten: muziek 
(Buma/Stemra & Sena)1

100 109 123 104 103 116

3.12 Inkomsten uit auteursrechten: beeld 
(Pictoright)

100 137 154 146 179 144

3.13 Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) 100 121 103 75 65 62

3.14 Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven 
en kansspelen

100 118 134 81 65 99

3.15 Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel)10,18 100 93 83 57 56 57

Totaal20 100 112 111 101 97 107
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Overheidsuitgaven 2005 2007 2009 2011 2013 2015

3.16 Directe belastinguitgaven cultuur1 100 117 128 99 78 84

3.17 Indirecte belastinguitgaven cultuur1 100 112 112 82 100 100

3.18 Overheidsuitgaven kunst en cultuur21 100 100 109 102 93 93

Totaal20 100 103 110 98 94 94

Omzet creatieve industrie 2005 2007 2009 2011 2013 2015

3.19 Omzet creatieve industrie1 100 102 93 90 84 86

Totaal 100 102 93 90 84 86
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4. Concurrentiekracht

Concurrentie nationaal 2005 2007 2009 2011 2013 2015

4.1 Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs 
van alle hbo-afgestudeerden1

100 97 101 109 108 102

4.2 Aandeel export muziek in totale export 100 108 182 212 317 371

4.3 Aandeel export kunstvoorwerpen in totale 
export1

100 171 60 76 75 81

4.4 Aandeel werkgelegenheid kunsten en 
cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid1

100 104 111 125 129 135

4.5 Aandeel werkgelegenheid media en 
entertainment in totale werkgelegenheid1

100 102 105 101 100 102

4.6 Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke 
dienstverlening in totale werkgelegenheid1

100 106 111 116 120 125

4.7 Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al  
het vrijwilligerswerk

100 121 174 188 170 175

4.8 Aandeel giften cultuur in alle giften1 100 120 137 98 92 105

4.9 Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan 
cultuur in totale belastinguitgaven21

100 117 96 67 68 68

4.10 Aandeel overheidsuitgaven kunst- en 
cultuurbeheer in totale uitgaven21

100 91 90 86 83 83

Totaal2 100 114 117 118 126 135



20

Ô

DE STAAT VAN CULTUUR 3

Concurrentie internationaal 2005 2007 2009 2011 2013 2015

4.11 Gemiddelde internationale ranking 
Nederlandse kunstenaars1

100 107 104 106 104 104

4.12 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen 
buitenland

100 103 99 85 83 75

4.13 Aandeel nieuwe Nederlandse boektitels  
in totaal nieuwe boektitels3,5,6,22

100 101 73 75 76

4.14 Aandeel Nederlandse albums en singles  
in totaal albums en singles

100 124 115 113 128 165

4.15 Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse 
deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale 
auteursrechtgelden1

100 105 105 104 101 104

4.16 Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal 
nieuwe films23

100 60 92 116 134 137

4.17 Aandeel Nederlandse films in bruto recette 
bioscopen23

100 109 124 177 156 144

Totaal2 100 101 106 111 112 115
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Overzicht2

Cultuurindex 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Capaciteit 100 102 105 108 106 108

Infrastructuur 100 103 106 107 105 109

Ondernemingen/instellingen 100 98 98 99 98 96

Arbeidsmarkt 100 105 111 117 115 119

Participatie 100 104 101 102 99 97

Bezoek 100 102 103 104 101 103

Beoefening 100 112 95 86 78 73

Consumptie 100 101 92 80 57 48

Draagvlak 100 101 114 139 159 166

Geldstromen 100 106 105 97 91 96

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen) 100 112 111 101 97 107

Subsidies/overheidsbijdragen 100 103 110 98 94 94

Omzet creatieve industrie 100 102 93 90 84 86

Concurrentiekracht 100 108 111 114 119 125

Concurrentie nationaal 100 114 117 118 126 135

Concurrentie internationaal 100 101 106 111 112 115

Totaal 100 105 105 105 104 106
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Noten
1 Door een wijziging of correctie in de 

brondata of data verzameling zijn één of 
meerdere indexcijfers van deze indicator 
gewijzigd ten opzichte van vorige edities 
van de Cultuurindex Nederland.

2 Voor het berekenen van de gemiddeldes 
per pijler en kern indicator is gebruik
gemaakt van de nietafgeronde index
cijfers van onderliggende (kern)indica
toren.

3 Wanneer een cijferreeks pas in 2007 
begint, weegt het indexcijfer van dat jaar 
(per definitie 100) niet mee in het gemid
delde.

4 Per 2015 hanteren het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, de Museumvereniging 
en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed gezamenlijk een nieuwe 
museum  definitie. Daardoor is de onder
zoekspopulatie voor de museumcijfers 
herijkt. Museumcijfers over 2015 zijn 
daarmee (mogelijk) niet goed vergelijk
baar met die over eerdere jaren.

5 Het gaat hier om zogenoemde A en 
Oboeken: in essentie alle boeken, 
inclusief herdrukken, maar exclusief 
studieboeken en wetenschappelijke 
boeken.

6 Het gaat hier om nieuwe boektitels 
waarvan ten minste één exemplaar 
verkocht is.

7 In vorige edities van de cultuurindex 
werd alleen het aantal doeken en stoelen 
in bioscopen geteld. Daaraan zijn nu 
(met terugwerkende kracht) doeken en 
stoelen in filmtheaters toe gevoegd.

8 De cijfers over 2011 en 2013 zijn aan
gepast ten opzichte van vorige edities 
van de cultuurindex. Omwille van conse
quentheid wordt voor alle peiljaren het 
ledenaantal gehanteerd dat de VNPF 
heeft op het moment dat zij haar jaar
cijfers over dat peiljaar publiceert, 
enkele maanden na afloop daarvan.

9 In vorige edities van de cultuurindex 
werden bij deze indicator ook de pre sen
tatieinstellingen in de Basis infra
structuur (BIS) opgeteld. Dit bleek echter 
in sommige gevallen tot doublures te 
leiden. Daarom is de reeks met terug
werkende kracht herleid tot enkel de 
musea.

10 Deze indicator is nieuw in deze editie 
van de cultuurindex.

11 Met ingang van deze editie van de 
cultuur index gaat dit aantal afgestu deer
den over personen die zijn afgestudeerd 
in de collegejaren 2004/2005, 2006/2007, 
2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 en 
2014/2015.

12 Het aandeel afgestudeerden dat geheel 
of gedeeltelijk werkzaam is binnen het 
eigen vakgebied 1,5 jaar na het afstu de
ren van hbokunstonderwijs, is gebaseerd 
op een steekproef. 

13 De indicator ‘gebruik openbare biblio
  theken’ in vorige edities van de cultuur

index is vervangen, aangezien de meting 
van het ‘digitale gebruik’, op basis waar
van de indicator mede tot stand kwam, 
niet kon worden gecontinueerd. De 
nieuwe indicator brengt het aantal 
fysieke uitleningen in kaart, evenals  
het aantal uitleningen van ebooks via 
het in 2014 geïntroduceerde platform 
www.bibliotheek.nl.

14 Voor 2005 zijn geen betrouwbare 
gegevens beschikbaar over het aantal 
verkochte boeken en de daaruit volgen
de boekomzet. Cijfers over 2006 zijn 
daarom gebruikt voor 2005.

15 Naast de gegevens in de pijler Geld
stromen wordt ook deze indicator – in 
overeenstemming met de indicator ‘giften 
aan cultuur door fondsen, bedrij ven en 
kansspelen’ – gecorrigeerd voor inflatie.

16 Alle indicatoren in deze pijler zijn 
gecorrigeerd voor inflatie.

17 In 2014 is het financiële deel van de uit
vraag binnen het Theater Analyse Sys
teem ingrijpend veranderd. De gegevens 
waarop de eigen inkomsten worden 
gebaseerd zijn echter goed vergelijk baar 
met de oude uitvraag.

18 De eigen inkomsten van de bij de VNPF 
aangesloten leden en de aankoop budget
ten van de VBCNleden zijn gebaseerd 
op een panel. Ontwikkelingen in deze 
bedragen staan daardoor los van ontwik
kelingen in het aantal aangesloten leden.

19 In de vorige edities van de cultuurindex 
waren de exportwaarde van Nederlandse 
muziek en de exportwaarde van kunst
voorwerpen bij elkaar opgeteld. Vanaf 
deze editie vormen ze twee afzonderlijke 
indicatoren.

20 Het gemiddelde indexcijfer van deze 
kernindicator is berekend door de 
onder liggende bedragen van alle indica
toren bij elkaar op te tellen en vervol
gens te indexeren.

21 Voor deze editie van De Staat van 
Cultuur hebben we de syste  ma tiek achter 
de verzameling overheidsuitgaven aan 
cultuur met terugwerkende kracht her
ijkt. Indexcijfers kunnen daardoor 
af wijken van eerdere edities van de 
cultuurindex. Zie ook het hoofdstuk 
Verantwoording.

22 De sterke daling van deze cijfers tussen 
2009 en 2011 is waar schijnlijk het gevolg 
van een methodologische trendbreuk.  
In 2010 zijn aan het onderzoekspanel 
een aantal retailers toe gevoegd die voor
al buitenlandse boeken verkochten. 
Hierdoor is het aandeel nieuw uit
gebrachte Nederlandstalige boeken 
(waar van minimaal één exemplaar 
verkocht werd) gedaald.

23 Het gaat hier om films die zijn uit
gebracht door leden van de FDN. Vanaf 
2010 is aan het ledenbestand een distri
bu teur toegevoegd die vooral gespeciali
seerd is in Nederlandse films. Deze 
distri buteur was echter al sinds 2004 
actief. Dit kan voor een deel de groei 
tussen 2009 en 2011 hebben veroorzaakt.
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Het brede perspectief 
van de Cultuurindex 
Nederland

Inleiding
De Cultuurindex Nederland is met cijfers over 
20052015 geactualiseerd. Hiermee komt een 
periode in beeld waarin overheidsuitgaven aan 
cultuur teruglopen en worden diverse gevolgen 
van het beleid zichtbaar.
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p een centrale plek zoveel mogelijk beschik
bare gegevens over de cultuursector op een 

overzichtelijke manier verzamelen, dat was het 
uitgangspunt om in 2013 de Cultuur index 
Neder land in het leven te roepen. En dit doel 
staat tot op de dag van vandaag fier over eind. 
Binnen het culturele veld is hiervoor een breed 
draagvlak gevonden. Inzichten in hoe de sector 
zich tot op heden heeft ontwikkeld, en hoe dat 
samenhangt met het beleid, zijn immers van 
belang. Bijvoorbeeld voor het advies dat de 
Raad voor Cultuur nu opstelt voor het cultuur
beleid na 2021 zijn cijfers over de staat van 
cultuur en een analyse van deze cijfers onmis
baar. Bovendien groeit de hoeveelheid data die 
beschikbaar komt, dankzij toenemende inspan
ningen in het veld om trends goed in kaart te 
brengen. 

 De Boekmanstichting brengt die data bijeen 
in de Cultuurindex Nederland en voorziet deze 
van duiding. Dat gebeurt in nauw overleg met 
betrokken partijen – waaronder onderzoekers 
en onderzoeksbureaus, universiteiten en branche
verenigingen. Samenwerking tussen die partijen 
is ook onontbeerlijk voor een solide en over
tuigende interpretatie van de waardering voor 
kunst en cultuur en de waarde daarvan voor de 
samenleving. Data bieden hierbij een startpunt; 
ze schetsen een beeld dat op verschil lende 
manieren kan worden verwerkt en aan gevuld. 
Voor onderzoekers en voor het culturele veld 
zelf is het waardevol om op deze manier de basis 
van waaruit gesproken wordt over de kunst en 
cultuursector sterker te maken.

O

Capaciteit
Participatie

Geldstromen

Concurrentiekracht
Totaalindex

Figuur 1. Indexcijfers Cultuurindex Nederland en pijlers Capaciteit, Participatie, Geldstromen en  
Concurrentiekracht (2005 = 100). Bron: Cultuurindex Nederland
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Context
Voor de Cultuurindex Nederland worden 86  
ver schillende cijferreeksen geïndexeerd op basis 
van de waarde in 2005 (het basisjaar1) en ver deeld 
over 12 kernthema’s. Die ‘kernindicatoren’  
zijn vervolgens gegroepeerd onder vier pijlers: 
Capa citeit, Participatie, Geldstromen en Concur
ren tie kracht (zie Lahaut et al. 2015 en het hoofd
stuk Verantwoording in deze publicatie voor 
meer informatie). Met deze nieuwe update van 
de cultuurindex brengen we een periode in beeld 
die volgt op het beleid van Halbe Zijlstra als 
staats secretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Weten   schap (OCW) in Rutte I. In Meer dan 
kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid stelde 
Zijlstra dat een omslag in cultuurbeleid nodig 
was, want ‘de overheid treedt te veel op als finan
cier en bij de verlening van subsidies is nu te 
weinig aandacht voor publiek en ondernemer
schap’ (Zijlstra 2011, 2). Wat volgde was een 
polariserend debat waarbij de focus lag op de 
forse bezuinigingsronde in de rijksfinanciering 
van cultuur, de gaten die dit sloeg in de sector en 
of dit wel of niet terecht was. Het is daarom van 
groot belang om een onafhankelijke en feitelijke 
basis te leveren voor het debat over de gevolgen 
van dit beleid. Deze update van de cultuurindex 
beslaat dan ook een spannende periode. 
 Tegelijkertijd moet daarbij wel in het achter
hoofd worden gehouden dat de gegevens die de 
cultuurindex samenbrengt, een startpunt bieden 
voor verdere analyse, maar op zichzelf geen 
antwoord geven op de vraag of beleid succesvol 
was of niet. Hierna is te lezen hoe dit proces vorm 
krijgt, met een rondgang langs enkele opvallende 
uitkomsten binnen de vier pijlers. Overige aspec
ten komen aan bod in de analyses van de ver
schil lende sectoren (zie de hoofd stukken Film, 
Letteren, Erfgoed, Beeldende kunst en Podium
kunsten).

Uitkomsten
Capaciteit
Hoewel data over de arbeidsmarkt geen een
duidige ontwikkelingen laten zien, geeft deze 
kernindicator relevante inzichten voor de gehele 
culturele sector. Het aantal afgestudeerden  
van HBO kunstonderwijs schommelt weliswaar, 
maar groeit in de periode 20052015 met 13 pro
cent. Op basis van het dalende aantal inschrij vin
gen in de periode 20102015 ligt echter een 

krimp in aantal afgestudeerden voor de komen de 
jaren in de lijn der verwachting. Even zo zijn er 
kanttekeningen te plaatsen bij de groei in het 
aantal banen in de creatieve indus trie; het neemt 
in met name de sectoren kunsten en cultureel 
erfgoed en in creatieve zakelijke dienst
verlening sterk toe in 20052015 – met respec
tievelijk 41 en 31 procent – maar de aard van die 
banen verandert. Het werkveld in de creatieve 
industrie is flink versnipperd, onder meer door 
een toename van zzp’ers. Waar het aantal banen 
tussen 2005 en 2015 met circa 25 procent is geste
gen, is het aantal bedrijfs vestigingen ver dubbeld 
(Rutten et al. 2017).  Het werk is niet alleen 
verspreid over een groter aantal bedrijfs
vestigingen, het brengt ook minder op: de omzet 
in de creatieve industrie is gedaald met 14 
procent. Bovendien laten cijfers over arbeids
volume (aantal banen exclusief zelf standigen) 
ook een andere trend zien: de ontwik keling 
daarvan in de culturele sector wijkt af van die in 
de totale economie. In de periode 20102016 
groeide het arbeidsvolume in de totale economie 
met 2 procent terwijl het in de cultu rele en crea
tieve sector met 12 procent daalde (Ministe rie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017). 
Dit sluit aan bij onderzoek van de Sociaal
Economische Raad (SER) en de Raad voor 
Cultuur dat toont hoe flexibilisering en daardoor 
onzekerheid de culturele arbeidsmarkt typeert 
(Commissie arbeidsmarktverkenning cultuur
sector 2016). Het Aantal ondernemingen en 
instellingen blijft voor een groot deel dalen. Het 
indexcijfer binnen deze kernindicator daalt dan 
ook gemiddeld met 2 punten. Toch is hier ook 
groei te zien. Naast de groei in het aantal film
theaters en bioscopen (zie ook de analyse van 
Film) is vooral een sterke toename te zien in het 
aantal bedrij ven in de creatieve industrie. 
 Met het oog op het dalende arbeids volume 
lijkt het erop dat de stijging in de pijler Geld
stromen voornamelijk ten goede is gekomen aan 
de infrastructuur. Deze kernindicator stijgt 
tussen 2013 en 2015 op bijna alle fronten, behalve 
voor de letterensector. 

Participatie
De cijfers binnen de pijler Participatie, over 
deelname aan cultuur, tonen onder andere 
verschuivingen in amateurkunstbeoefening. 
Tijdsbesteding aan verschillende creatieve 
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hobby’s (bespelen van een muziekinstrument, 
zingen of deelname aan zangkoor of groep, 
toneel, musical of ballet en handenarbeid, 
schil deren, tekenen, boetseren en potten
bakken) is iets teruggelopen sinds 2007, maar in 
de periode 20112015 stabiliseren de cijfers zich. 
Een dergelijke stabilisatie komt ook naar voren 
in de nieuwe Monitor Amateurkunst (zie Neele 
et al. 2017). In 2015 was 41 procent van de Neder
landse bevolking (6+) kunstzinnig of creatief 
actief in het afgelopen jaar; dit percentage is 
gelijk aan dat in 2013 en is ook in 2017 bijna 
onveranderd (Neele et al. 2017).
 Verder is in de Cultuurindex Nederland te 
zien dat bij enkele indicatoren de Bezoeken 
sterk toenemen. Zo stijgen de bezoeken aan 
musea, bioscopen en voor stellingen bij de 
podiumkunsten. Deze cijfers getuigen van een 
specifiek type participatie: men wil ergens bij 
zijn, een plek bezoeken. Tege lijker tijd zien we 
dat er vaker vrijwilligers worden gevonden die 
willen bijdragen aan het cultuur aanbod, en er  
op die manier aan deelnemen. Onder de kern
indicator Draagvlak neemt de in zet van vrijwil
ligers in musea in 20132015 toe met 10 procent2, 
en het aantal vrijwilligers in de podiumkunsten 
groeit met maar liefst 28 procent.
 Dat er meer geld wordt uitgegeven aan 
bezoeken aan cultureel aanbod, ligt in lijn met 
de toegenomen binnenlandse consumenten
uitgaven die in 2015 voor het eerst in jaren te 
zien is (Centraal Bureau voor de Statistiek 2016). 
Daarbij is het opvallend dat de consump tie van 
culturele goederen terugloopt. Het indexcijfer 
van deze kernindicator is in 2015 48, minder dan 
de helft van basisjaar 2005 (=100). De onder
liggende cijfers gaan echter vooral over traditio
nele aankoopwijzen van cultuurgoederen, zoals 
fysieke en digitale albumverkopen. Het is dan 
ook van belang om te zien of de krimp daarvan 
wordt gecompenseerd door een opmars van 
andere manieren om toegang tot culturele 
producten te krijgen, en wat daar de consequen
ties van zijn. Zo stijgen de digitale verkoop en 
uitlening van boeken, en is het streamen van 
muziek, series en films inmiddels een vast onder
deel van cultuurconsumptie (zie ook de analyses 
van Film, Letteren en Podiumkunsten). 

Geldstromen3

Met de beschreven ontwikkelingen in de 

consump tie van kunst en cultuur veranderen 
ook de geldstromen, in verschillende richtingen. 
Allereerst dalen auteursrechtgelden die door 
collectieve beheersorganisaties Pictoright (voor 
beeld) en Lira (voor teksten) worden uit gekeerd. 
De stijging van de door Buma/Stemra en Sena 
verdeelde auteursrechten (voor muziek) is gedeel
telijk te verklaren door een meer effi ciën te 
werkwijze, waardoor rechten sneller worden 
uitbetaald aan de makers. Verder stijgt bijvoor
beeld de bruto bioscooprecette met 9 procent 
tussen 2013 en 2015, de exportwaarde van 
Neder landse muziek neemt in dezelfde periode 
met 14 procent toe en musea halen zelfs 37 
procent meer eigen inkomsten binnen. 
 Ten opzichte van een paar jaar eerder wordt 
er meer geld opgehaald onder fondsen, bedrijven 
en kansspelen. Dat bedrag is na een flinke daling 
tussen 2009 en 2013 in 2015 weer ongeveer op 
het niveau van 2005. Een groei in deze inkom sten 
was ook nodig omdat de Overheids uitgaven  
aan cultuur laag blijven. De indirecte belasting
uitgaven aan cultuur, bijvoorbeeld het verlaagde 
btwtarief op concert en festivaltickets, boeken 
en kaartjes voor musea en bioscopen, zijn in 
2015 van ongeveer dezelfde omvang als in 2005. 
De directe belastinguitgaven aan cultuur (denk 
aan belastingaftrek voor onderhoudskosten aan 
monumentenwoningen en de Geefwet) en de 
totale overheidsuitgaven aan cultuur (van Rijk, 
provincies en gemeenten) nemen echter af 
tussen 2005 en 2015.4 Uit een onderzoek dat de 
Boekmanstichting in 2017 liet uitvoeren naar de 
uitgaven van de verschillende overheidslagen 
aan cultuur, blijkt dat de uitgaven aan kunst en 
cultuur van het Rijk in 2013 hun dieptepunt 
bereiken om vervolgens in 2014 en 2015 op een 
hoger bedrag uit te komen, dat nog steeds circa 5 
procent – circa 90 miljoen euro – lager ligt dan in 
2012, het laatste jaar voor de bezuinigingen van 
Zijlstra. Uitgaven van de provincies duiken in 
2014 naar beneden, gevolgd door de gemeenten, 
die in 2015 13 procent – ofwel circa 230 miljoen 
euro – minder uitgeven aan cultuur dan in 2012.5 

Concurrentiekracht
De positie van cultuur ten opzichte van andere 
sectoren is in 2015 sterker dan in 2013. De index
cijfers over dit onderwerp onder de kern
indicator Concurrentie nationaal stijgen in deze 
periode bijna allemaal, gemiddeld met 8 punten. 
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Dat is echter in sterke mate te danken aan het 
groeiende aandeel dat de exportwaarde van 
muziek heeft in de totale exportwaarde van 
Nederland. In de periode 20052013 nam dit 
aandeel ook al sterk toe, dankzij het succes van 
met name dj’s en dance artiesten in het buiten
land, en in 2015 wordt deze trend gecontinueerd 
(zie ook de analyse van Podiumkunsten). Een 
positieve ontwikkeling van geheel andere orde 
(en van andere omvang) is de stijging in het deel 
van alle giften aan goede doelen dat voor 
kunst en cultuur. Dit percentage daalde tussen 
2009 en 2013 nog, maar nu lijkt de bereidheid – 
van huis houdens, bedrijven, sponsors en 
kansspelen – om kunst en cultuur financieel te 
steunen juist te zijn gegroeid en toont de 
indicator een toename van 14 procent. 
 Internationaal gezien is de Concurrentie
kracht van de Nederlandse cultuur in dezelfde 
periode minder duidelijk toegenomen. Over de 
hele periode 20052015 groeit de kernindicator 
Inter nationale concurrentie vrij stabiel maar 
niet erg hard. De afzonderlijke indicatoren 
schommelen echter. Tussen 2013 en 2015 is het 
ook hier vooral de muziekindustrie die het goed 
doet, terwijl de indicatoren over beeldende 
kunst zakken.

Overkoepelend
De terugtrekkende beweging in het financieren 
van cultuur die de Rijksoverheid vanaf 2013 
maakt ten behoeve van ondernemerschap en 
meer oog voor publiek, is in de vier pijlers van de 
Cultuurindex Nederland op verschillende plek
ken terug te zien. Hierbij ontstaat een veelzijdig 
beeld met positieve, maar ook zorgwekkende 
kanten. Tegenover groeiende aantallen bezoe
kers en stijgende eigen inkomsten staan een 
onzekere arbeidspositie en een dalende omzet in 
de creatieve industrie. Bovendien zijn de conse
quenties van het toenemende aantal vrijwilligers 
bij de podiumkunsten en in de musea moeilijk in 
te schatten, maar een groter aandeel vrijwilligers 
komt de stabiliteit van de organisatie van de 
sector niet per se ten goede. Om de ontwikke
lingen in de indicatoren tussen 2013 en 2015 
beter te kunnen analyseren volgt daarom nu een 
overzicht per kunstsector.
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 Noten
1 In een enkel geval zijn er pas vanaf 2007 

cijfers beschikbaar. Voor de betreffende 
indicatoren is de waarde in 2007 dan ook 
de basiswaarde. In die gevallen nemen 
we het indexcijfer van 100 in 2007 niet 
mee in de berekening van gemiddeldes 
in de kern indicatoren onder de betref
fende pijlers.

2 Hierbij is enige voorzichtigheid geboden: 
het CBS geeft aan dat het voor musea 
moeilijk is precies aan te geven hoeveel 
uren vrijwilligers hebben gewerkt, deze 
cijfers achten zij dus niet voldoende 
betrouw baar. Het aantal personen dat 
vrijwilligerswerk in musea verricht, steeg 
tussen 2013 en 2015 met 9 procent.

3 Ten behoeve van de trendanalyse zijn 
alle geldstromen in de Cultuurindex 
Nederland gecorrigeerd voor cumula
tieve inflatie in de periode 20052015, op 
basis van de jaar mutaties van de consu
men tenprijsindex. De betreffende prijs
stijgingen zijn te raadplegen op CBS 
Statline. 

4 Voor deze editie van De Staat van 
Cultuur hebben we de systematiek 
achter de ver zameling overheidsuitgaven 
aan cultuur met terugwerkende kracht 
herijkt. Indexcijfers kunnen daardoor 
afwijken van eerdere edities van de 
cultuur index. Zie ook het hoofd stuk 
Verantwoording.

5 Voor dit onderzoek zijn de beschikbare 
gegevens over uitgaven aan cultuur door 
Yves Goudriaan geïnventariseerd, 
gecombi neerd en waar nodig geëxtra
poleerd om een zo volledig mogelijk 
beeld te geven. Bij het gebruik van  
deze cijfers is voorzichtigheid geboden, 
maar ze geven een goede indicatie.  
De bedragen zijn niet gecorrigeerd  
voor inflatie.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/21/consumenten-besteden-meer
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=45334
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=45334
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/leden-en-gebruikers-2010-2014/)
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/leden-en-gebruikers-2010-2014/)
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/leden-en-gebruikers-2010-2014/)
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/leden-en-gebruikers-2010-2014/)
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=47028
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46953
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46953
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46953
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46473
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46473
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2011/06/10/meer-dan-kwaliteit-een-nieuwe-visie-op-cultuurbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2011/06/10/meer-dan-kwaliteit-een-nieuwe-visie-op-cultuurbeleid
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?dl=46EF
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?dl=46EF
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Online en  
offline wereld  
in podium kunsten 
groeien naar  
elkaar toe

Sectoranalyse podiumkunsten
Digitalisering leek een bedreiging te vormen 
voor de offlinepodiumkunsten, maar het valt 
mee. De onlinewereld biedt ook succesvolle en 
spannende nieuwe kansen.



29DE STAAT VAN CULTUUR 3DE STAAT VAN CULTUUR 3

Ô

eer dan tweehonderd jaar aan muziek, 
legaal, goedkoop en direct beschikbaar.1 

Een operavoorstelling in New York, live te 
volgen vanuit een bioscoop in Helmond. Muziek
docenten die zich na afloop van de les laten 
opbergen in het hoesje van een tablet of een 
smartphone. Voor de podiumkunsten bieden 
nieuwe technologieën en een steeds belang
rijkere onlinewereld ongekende kansen, maar de 
uitdagingen zijn minstens zo groot. In veel van 
de ontwikkelingen die de sector de afgelopen 
jaren gekend heeft, vormt digitalisering dan ook 
een rode draad. Een ontrafeling van een klein 
gedeelte hiervan leidt al snel langs de belang
rijkste trends die de afgelopen tien jaar binnen 
de podiumkunsten hebben plaatsgevonden.

Nieuwe technologie
Als het over de uitdagingen van digitalisering 
gaat, is de muziekindustrie wellicht het beste 
voorbeeld. De gevolgen van digitale muziek
piraterij worden treffend geïllustreerd door een 
reeks duizelingwekkende cijfers op de achter
kant van het boek How music got free (Witt 
2015): 14 jaar, 100 miljard uitgewisselde bestan
den en 21 miljard dollar aan gederfde omzet. 
Deze cijfers zijn betwistbaar – niet elk illegaal 
gedownload nummer zou anders gekocht zijn, en 
downloads hebben voor veel artiesten tot extra 
bekendheid geleid – maar ze geven wel een 
indicatie voor de klappen die de fysieke muziek
markt in de laatste tien jaar geïncasseerd heeft. 
Dat er in deze periode steeds minder cd
winkels waren en albums verkocht werden, 
verbaast waarschijnlijk niemand.
 Het duurde lang voordat de muziekindustrie 
een adequaat antwoord vond op piraterij. Het 
aantal liveoptredens nam toe, maar bovenal 
boden streamingdiensten als Spotify, Apple 
Music en YouTube soelaas. De gebruiker hoeft 
niet langer (illegaal) te downloaden, maar krijgt 
gratis of tegen betaling toegang tot een enorme 
collectie muziek. De omzet uit abonnements
gelden en getoonde advertenties verdelen de 
diensten onder de rechthebbenden.
 Het succes van streamingdiensten is aan zien
lijk: uit recent onderzoek, wereldwijd uitgevoerd 
in dertien landen, blijkt dat 45 procent van de 
internetgebruikers een streamingsite gebruikt, 
waarvan ruim de helft er ook voor betaalt (Ipsos 
2017). In Nederland hadden Spotify en Apple 

Music begin 2017 respectievelijk 3,3 en 2,7 miljoen 
gebruikers (GfK 2017). Streaming heeft daar
mee op dit moment een marktaandeel van 65 
procent in de omzet van de muziekmarkt, die 
na jaren van daling weer stijgt (NVPI 2017).
 Gezien de omvang van de streamingdiensten 
kunnen we stellen dat ze een steeds belang rijkere 
manier worden waarop we muziek luisteren, al 
neemt live radio met 76 procent verreweg het 
grootste aandeel van de totale audiodistributie 
op zich (Stichting Nationaal Luister Onderzoek 
2017). Tevens zijn streamingdiensten in staat te 
beïnvloeden wat we luisteren. Met behulp van 
algo ritmes doet Spotify zijn gebruikers wekelijks 
suggesties voor nieuwe muziek, op basis van eer
der geluisterde muziek en de voorkeuren van 
andere gebruikers met een vergelijkbare muziek
smaak (Pasick 2015). YouTube start na een filmpje 
met de optie autoplay direct een nieuw filmpje 
dat inhoudelijk aansluit op het vorige. Zo maken 
strea mingdiensten het gebruikers moge lijk om 
met nieuwe muziek kennis te maken, en kunnen 
ook onbekende artiesten onder de aan dacht 
komen.
 Nadeel hiervan is dat genoemde algoritmes 
tot filterbubbels kunnen leiden: het risico dat je 
alleen muziek krijgt gepresenteerd die je smaak 
bevestigt, en niet verbreedt (Kain 2016b).  
Ook de financiële kant is nog niet op orde: 
Spotify lijdt door hoge licentiekosten en vooruit 
betalingen aan platenlabels een flink verlies,  
veel arties ten vinden dat ze te weinig aan 
streaming ver die nen, en voor sommige genres  
– zoals klas sieke muziek – pakt de verdeling van 
omzet over recht hebben den minder goed uit 
(Gardner 2015, Kain 2016a).
 Een aanvullend probleem is dat piraterij met 
streamen niet uit de wereld is, al varen de piraten 
tegenwoordig onder een nieuwe vlag. Tijdschrift 
Forbes kondigde ze in augustus 2017 aan in  
wat de tekst voor een Hollywoodtrailer had 
kunnen zijn:

 ‘Now, just as things seemed like they were on 
the upandup, piracy is back in a major way, 
and the industry is yet again finding it difficult 
to battle the millions of people around the 
world who want access to the music they love 
on their terms’ (McIntyre 2017).

M
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Het gaat hier om stream ripping, waarbij muziek 
tijdens het streamen als een op zichzelf staand 
bestand wordt opgenomen. Voor gebruikers is 
een ogenschijnlijk voordeel dat de muziek ver
volgens zonder internet of dataverbinding 
geluisterd kan worden, maar daarmee loopt  
de muziekindustrie de opbrengsten mis die de 
stream anders gegenereerd zou hebben. In 2016 
maakte naar schatting 30 procent van de inter net
gebruikers gebruik van stream ripping, in 2017 
was dat al gestegen tot 35 procent (Ipsos 2016, 
2017).
 Desondanks wordt streamen een steeds 
belang rijkere vorm van cultuurconsumptie en 
biedt het ook voor liveoptredens binnen de 
podiumkunsten mogelijkheden. Hoewel deze 
nog redelijk beperkt verkend worden, zijn er al 
voorbeelden van concerten, theater en opera
voorstellingen die thuis of in bioscopen live 
gevolgd konden worden. Wellicht liggen hier  
in de toekomst aanvullende – en met nieuwe 
techno logieën ook steeds betere – mogelijk heden 
voor podia of producenten om inkomsten te 
vermeerderen en nieuw publiek aan te trekken. 
Social media bieden bovendien goede kansen 
om deze digitale voorstellingen onder een grote 
(of juist heel gerichte) groep mensen onder de 
aandacht te brengen.

Nieuwe tijdsbesteding
De vele nieuwe mogelijkheden van digitalisering 
hebben als keerzijde dat we steeds meer tijd on
line doorbrengen. Dat heeft gevolgen voor vrij wel 
alle traditionelere, offline vormen van tijds
besteding, en ook voor de podiumkunsten blijft 
minder tijd over (Vinken et al. 2015).
 Zo geven in 2015 veel minder mensen aan  
tijd te hebben besteed aan het bespelen van 
een muziekinstrument, zingen of het spelen 
van toneel dan in 2007. Sinds 2007 is bovendien 
een geleidelijke terugval zichtbaar in het aantal 
leden van muziek, zang of toneel vereni gin gen. 
En ook cultureel onderwijs laat sindsdien een 
daling zien: zowel het aantal leerlingen en 
cursisten van centra voor de kunsten als het 
aantal centra zelf is in acht jaar tijd bijna 
gehalveerd.
 Deze cijfers verdienen enige nuancering. Hoe 
sterk het ledenaantal van de centra voor de kun
sten ook gedaald is, slechts een relatief klein deel 
van de amateurkunst vindt hier plaats. Boven dien 
is de amateurkunstdeelname sinds 2013 gestabi
li seerd en voor sommige disciplines zelfs licht 
gestegen (Neele et al. 2017). Wellicht zijn er ook 
nieuwe vormen van (online) amateur kunst
deelname opgekomen waarvan de omvang nog 
goeddeels onbekend is, zoals digitale muziek les.

Festival Into The Great Wide Open, 3 september 2017.
Fotografie: Juri Hiensch 
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 Conclusies over de rol van de podiumkunsten 
als vrijetijdsbesteding moeten dus voorzichtig 
zijn. Dat geldt zeker als ook de professionele 
podiumkunsten erbij betrokken worden. Dan 
wordt inzichtelijk dat er ondanks enkele moei
lijke jaren in 2015 nog een duidelijk draagvlak 
voor de podiumkunsten is. Zo is het aantal vrij
willigers dat in hun vrije tijd actief is in de sector 
in tien jaar tijd verdubbeld, en ligt het bezoek 
aan de podiumkunsten na een stijging tot 2009 
en een (sterkere) daling tot 2013 in 2015 weer 
bijna op het niveau van 2005. Het aantal uitvoe
ringen liet min of meer hetzelfde patroon zien, 
waarmee vraag en aanbod elkaar – althans cijfer
matig – in evenwicht houden.2 
 Dit blijkt ook uit cijfers over het bereik van de 
verschillende kunstvormen. De vraag of mensen 
het afgelopen jaar een popconcert, musical, film 
of cabaretvoorstelling bezocht hebben, wordt 
al enkele jaren door gemiddeld 34 à 35 procent 
van de ondervraagden bevestigend beantwoordt. 
Het bereik van klassieke muziek, opera, toneel 
en ballet is echter sinds 2011 afgenomen, tot circa 
12,7 procent in 2015.
 Zoomen we in op deze cijfers, dan blijken  
er wel accentverschuivingen te zijn geweest. 
Pop concerten zijn bijvoorbeeld populairder 
geworden, musical en cabaret iets minder (Bijl  
et al. 2015).3 En de vrije sector lijkt het moeilijk 
te hebben: gegevens van de Vereniging Vrije 
Theater Producenten (VVTP) laten zien dat in 
de periode 20052015 weliswaar het aantal 
uitvoeringen met 26 procent steeg, maar het 
aantal bezoeken met 42 procent daalde.4

Nieuwe waarden
Vooralsnog zijn er vooral positieve gevolgen van 
de onlinewereld voor de podiumkunsten bespro
ken: succesvolle nieuwe mogelijkheden, terwijl 
offline bezoek belangrijk blijft. Toch gaan er met 
digitalisering ook bepaalde immateriële waarden 
verloren, en een aantal ontwikkelingen binnen 
de podiumkunsten zou gezien kunnen worden 
als een reactie daarop. Opvallend is de sterk 
toegenomen verkoop van vinyl – inmiddels goed 
voor 35 procent van de fysieke muziekomzet 
(NVPI 2017) – en zelfs (op veel kleinere schaal) 
een hernieuwde interesse in cassettebandjes 
(Schutijser 2017). Dit past in een bredere trend 
van nostalgische consumptie – waarin replica’s 
van de eerste mobiele telefoons, spelcomputers 

en polaroidcamera’s weer met succes op de markt 
gebracht worden5 – maar gezien de jonge leeftijd 
van veel vinylkopers biedt vinyl blijkbaar ook 
een vorm van beleving die gemist wordt bij 
digitale muziek (NOSop3 2016).
 Beleving is ook een van de sleutelwoorden die 
passen bij de festivalhausse in Nederland. Hoe
veel festivals er precies zijn, hangt af van de 
definitie: volgens de Festival Monitor werden in 
Nederland in 2016 639 verschillende muziek
festivals door minstens 5000 mensen bezocht, 
terwijl de Festival Atlas met een iets ruimere 
definitie er in dat jaar 1070 telde (Respons 2017, 
Vliet 2017). Gedeeld wordt echter de consensus 
dat het aantal festivals de laatste jaren sterk is 
gegroeid. Voor de consumptie van podium
kunsten worden ze dan ook steeds belangrijker: 
op de 639 muziekfestivals en 152 theaterfestivals 
uit de Festival Monitor kwamen in 2016 respec
tievelijk 16,9 en 4,4 miljoen bezoekers af (Respons 
2017). Ter vergelijking: de bij de VNPF aan
gesloten poppodia trokken in 2016 samen 4,8 
miljoen bezoekers, de bij de VSCD aangesloten 
schouwburgen en concertgebouwen 10 miljoen. 
(Dee et al. 2017, Vereniging van Schouwburg en 
Concertgebouwdirecties 2017).
 De totaalbeleving die veel festivals bieden 
kan als een verklaring worden gezien voor hun 
succes, maar waarschijnlijk speelt ook mee dat ze 
voorzien in waarden die een gedigitaliseerde en 
geïndividualiseerde wereld soms naar de achter
grond dreigen te verdwijnen. Met name grote 
muziekfestivals dompelen bezoekers onder in 
een intensieve, fysieke en collectieve ervaring 
waarin de anders vaak nabije buitenwereld tijde
lijk ver weg lijkt. Zo nodigen ze uit ‘to play in  
an environment that rejects the disenchanted 
ratio nalism of everyday life’ (Jordan 2016, 51). 
Hier door staan bezoekers van festivals over het 
algemeen meer open voor nieuwe of afwijkende 
artistieke ervaringen, hetgeen voor artiesten 
ruimte voor experiment biedt.
 Voor veel muziek en theaterfestivals geldt 
bovendien dat ze een gidsfunctie kunnen vervul
len in het culturele aanbod. Het kan voor het 
publiek immers moeilijk zijn om het kaf van het 
koren te scheiden in de vele duizenden voorstel
lingen die jaarlijks op de traditionelere podia 
gespeeld worden. Festivals vergemakkelijken dit 
door een overzichtelijke en gevarieerde selectie 
aan te bieden.
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 Festivals bieden kortom voordelen voor zowel 
bezoekers als kunstenaars. Wel vragen organisa
to ren en omwonenden zich geregeld af of het er 
inmiddels niet te veel zijn (zie bijvoorbeeld 
Huismans 2015 en Bouma et al. 2017).
 Binnen de festivalsector vormen dance festivals 
een belangrijke en grote groep. Niet voor niets, 
want Nederlandse dancemuziek is zowel natio
naal als internationaal zeer populair. Zo wordt 
de top tien van de lijst met beste dj’s ter wereld 
al jaren gedomineerd door Nederlanders als 
Tiësto, Armin van Buuren, Hardwell en Martin 
Garrix.6 Het succes van hen en andere Neder
landse danceartiesten heeft in de afgelopen tien 
jaar de exportwaarde van Nederlandse muziek 
en het aandeel van Nederlandse muziek in de 
totale export explosief doen stijgen.

Tot slot
Spotify of schouwburg? Festival of Facebook? 
VEVO of vinyl? De online en de offlinewereld 
lijken soms tegenover elkaar te staan. Tijd die  
we online doorbrengen, kan niet offline besteed 
worden; door digitaal beschikbare muziek ver
dwijnt de noodzaak van een fysieke geluids
drager. Maar een analyse van de podium
kunstensector nuanceert deze tegenstelling.  
De onlinewereld biedt succesvolle en soms ook 
spannende nieuwe kansen, terwijl de bedreiging 
voor de offlinepodiumkunsten beperkt lijkt:  
de meeste cijfers over vraag en aanbod in de 
Cultuurindex Nederland zijn in 2015 nauwelijks 
lager, of zelfs hoger dan in 2005. 
 Wel is het waarschijnlijk dat beide werelden 
in de komende jaren nog verder in elkaar gaan 
overlopen. Wie weet is het binnenkort net zo 
gewoon om thuis op de bank via een VRbril bij 
een theatervoorstelling of concert aan de andere 
kant van de wereld aanwezig te zijn, als het nu is 
om naar een schouwburg of poppodium in de 
buurt te gaan.

Literatuur
Bijl, R. (et al.) (2015) De sociale staat van 

Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Bouma K. en A. Stoffelen (2017) 
‘“Festivalisering” stuit op grens: 
Nederland wordt te klein voor zo veel 
festivals’. In: de Volkskrant, 23 juli.

D’Ancona, H. (2007) ‘Nieuw elan op het 
podium’. In: Boekman, jrg. 19, nr. 71, 
612.

Dee, A. en B. Schans (2017) Poppodia en 
festivals in cijfers 2016. Amsterdam: 
Vereniging Nederlandse poppodia en 
festivals. 

Gardner, C. (2015) ‘Making waves: classical 
music and the rise of streaming’. Op 
www.gramophone.co.uk, 6 oktober.

GfK (2017) ‘GfK DAM januari 2017 – 
bereik online muziekdiensten Apple 
Music en Spotify’. Op: www.gfk.com,  
20 februari.

Horst, G. ter (et al.) (2015) Over het voet
licht: naar een groter en diverser toneel
publiek. Den Haag: Nederlandse Asso
ciatie voor Podiumkunsten/Vereniging 
van Schouwburg en Concertgebouw
directies.

Huismans, S. (2015) ‘Festivals anno 2015: 
veel, maar té veel?’ Op: www.3voor12.
vpro.nl, 18 september.

Ipsos (2016) Music Consumer Insight Report 
2016. Op: www.ifpi.org. 

Ipsos (2017) Music Consumer Insight Report 
2017. Op: www.ifpi.org. 

Jordan, J. (2016) ‘Festivalisation of cultural 
production: experimen tation, spectacu
larisation and immersion’. In: ENCATC 
Journal of cultural management and 
policy, jrg. 6, nr. 1, 4455.

Kain, R. (2016a) ‘Hoe meer Spotify oplevert, 
hoe meer verlies het bedrijf maakt’. Op: 
De Correspondent, 28 november.

Kain, R. (2016b) ‘Hoe kom jij uit Spotify’s 
filterbubbel?’ Op: De Correspondent, 5 
december. 

McIntyre, H. (2017) ‘What exactly is stream
ripping, the new way people are stealing 
music’. Op: www.forbes.com, 11 augustus. 

Neele, A., Z. Zernitz en T. IJdens (2017) 
Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd: 
monitor amateurkunsten 2017. Utrecht: 
Landelijk Kenniscentrum Cultuur
educatie en Amateurkunst. 

NOSop3 (2016) ‘Dit is waarom twintigers 
vinyl kopen’. Op: www.nos.nl,  
25 augus tus. 

NVPI (2017) ‘Muziekindustrie groeit door’. 
Op: www.nvpi.nl, 21 september.

Pasick, A. (2015) ‘The magic that makes 
Spotify’s Discover Weekly playlists  
so damn good’. Op: www.qz.com,  
21 decem ber 2015. 

Respons (2017) Festival monitor: factsheet 
2017. Amsterdam: Respons. 

Schutijser, J. (2017) ‘In verzet tegen digitale 
muziek: een revival voor het cassette
bandje’. Op: www.nos.nl, 17 augustus.

Stichting Nationaal Luister Onderzoek 
(2017) ‘Live radioluisteren blijft 
ongekend populair’. Op: www.
nationaalluister onderzoek, 28 september.

Vereniging van Schouwburg en Concert
 gebouwdirecties (2017) Podia 2016: 

cijfers en ken getallen. Amsterdam: 
Vereni ging van Schouwburg en Concert 
gebouwdirecties.

Vinken H. en T. IJdens (2015) ‘De slag om 
de vrije tijd: cultuur participatie en 
andere vormen van vrijetijdsbesteding’. 
In: Zicht op actieve cultuurparticipatie 
2014: thema’s en trends in praktijk en 
beleid, 4448.

Vliet, H. van (2017) Festival Atlas 2016: een 
overzicht en analyse van het landschap 
van film, food en muziekfestivals in 
Nederland in 2016. Amsterdam: Plan B 
publishers.

Witt, S. (2015) How music got free. London: 
The Bodley Head.

 

 Noten
1 De Correspondent schatte eind 2016 de 

totale duur van alle nummers op Spotify 
op 215 jaar, gebaseerd op het aantal 
beschikbare nummers (meer dan 30 
miljoen) en de gemid delde lengte van de 
nummers in de top 100 (Kain 2016b).

2 Op het niveau van individuele voorstel
lingen wordt er echter geregeld gecon
sta teerd dat vraag en aanbod niet 
optimaal op elkaar aansluiten, bijvoor
beeld doordat er te veel aanbod is voor 
een klein publiek, en te weinig aanbod 
voor een groot publiek. Zie bijvoor beeld 
D’Ancona 2007 en Horst 2015.

3 Tegenover de toenemende populariteit 
van popconcerten staat echter een 
afnemend bezoek aan clubavonden  
op poppodia.

4 Enige voorzichtigheid is bij deze cijfers 
op zijn plaats, aangezien de populatie 
van VVTPleden die gegevens aan
leveren per jaar kan verschillen.

5 Specifiek gaat het bijvoorbeeld om  
her uitgaven van de NES en de SNES – 
twee oude spelcomputers van Nintendo 
– of de her uitgave van de klassieke 
Nokia 3310.

6 Deze lijst wordt jaarlijks uitgebracht 
door het Britse tijdschrift DJ Magazine. 
Op wikipedia.nl is een duidelijk over
zicht te zien van de top tien van de lijst 
vanaf 1997.
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Ondanks sterke  
inzet raakt 
internationale top 
buiten beeld

Sectoranalyse beeldende kunst
De werkgelegenheid groeit en de Nederlandse 
galeries zijn actiever in het buitenland. Heeft de 
beeldende kunst zich opgericht na de sombere 
peiling in de cultuurindex van twee jaar geleden?
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e data die binnen de Cultuurindex Neder
land beschikbaar zijn, geven slechts een 

beperkt beeld van de sector beeldende kunst.  
In deze sector is maar weinig cijfermateriaal te 
vinden waarmee over een langere periode een 
coherent beeld van de ontwikkelingen in de sector 
kan worden gegeven. Het ministerie van Onder
wijs, Cultuur en Wetenschap heeft de afgelopen 
jaren het initiatief genomen om de informatie 
over de beeldendekunstsector te bundelen. Hier
van worden onder andere de vruchten geplukt  
in de publicatie Een collectieve selfie: beter zicht 
op beeldende kunst, waarin Beeldende Kunst 
Neder land (BKNL) onderzoeker Henk Vinken 
(Pyrrhula Research Consultants) en onderzoeks
bureau Berenschot heeft gevraagd om de infor
matie te duiden (BKNL 2016). Deze publicatie 
gaat onder andere in op de inkomenspositie van 
beeldend kunstenaars en sluit daarmee aan bij 
een groeiende inzet op het gebied van onder
zoek naar dit thema. Een recent voorbeeld is 
Passie gewaardeerd: versterking van de arbeids
markt in de culturele en creatieve sector (Com mis 
sie vervolg arbeidsmarktverkenning cultu rele 
sector 2017). In dit advies worden mogelijke 
oplossingen aangedragen voor knelpunten in  
de sector. Wat uit deze onderzoeken duidelijk 
wordt, is dat mensen in de creatieve sector 
gewoon lijk minder verdienen dan mensen in 
andere sectoren waar hetzelfde opleidingsniveau 
is vereist. Zeker in de beeldende kunst liggen de 
inkomens laag. Ook blijkt dat het honorarium 
van kunstenaars voor opdrachten van musea  
en presentatieinstellingen doorgaans een vast 
bedrag is dat nauwelijks verband houdt met bij
behorende investering van tijd of met de reputa
tie van de kunstenaar. Het honorarium ligt vaak 
onder het minimumloon (Commissie arbeids
marktverkenning cultuursector 2016, 67). In 
oktober van dit jaar verscheen de eerste versie 
van de Fair Practice Code. Deze kan als een 
eerste praktische uitkomst worden gezien om de 
inkomenspositie van werkenden in de culturele 
sector te versterken (Werkgroep Fair Practice 
Code 2017).

Werkgelegenheid
Het is van belang om deze slechte inkomens
positie in het achterhoofd te houden bij het zien 
van de indicator werkgelegenheid in kunsten 
en cultureel erfgoed. Hierin is weliswaar al 

vanaf 2005 een groei te herkennen in het aantal 
banen, maar onduidelijk is wat de omvang van 
deze banen per werkende is en hoeveel inkom
sten er tegenover staan. Zo is in 2005 71 procent 
van de afgestudeerden in beeldende kunst ander
half jaar na het afstuderen alleen binnen het eigen 
vakgebied werkzaam, maar is dit in de periode 
20132016 gemiddeld maar 45 procent. In de 
beeldende kunst wordt daarmee het minst vaak 
exclusief in het eigen vakgebied gewerkt van alle 
creatieve beroepsgroepen. De gemengde beroeps
praktijk komt hier daarentegen het meest voor, in 
de periode 20132016 ligt dit rond de 43 procent1 
(BKNL 2018). De toegenomen werkgelegenheid 
betekent dus niet dat er een toename is in het 
aantal beeldend kunstenaars die zich volledig op 
hun praktijk als kunstenaar richten. De vraag is 
of dit een keuze is die vanuit financieel oogpunt 
wordt gemaakt of dat er andere redenen zijn om 
een gemengde beroepspraktijk te kiezen. Wel 
nemen de bruto maandlonen van alumni van een 
opleiding autonome kunst af van 1.030 euro in 
2005 tot 900 euro in 2015 (rekening houdend met 
inflatie in deze periode zou deze daling nog 
sterker zijn). Echter, in 2016 is een sterke stijging 
te zien, waardoor het gemiddelde in de periode 
20132016 op 1.002 euro ligt (BKNL 2018).2

 Kijkend naar de galeriesector is de werk
gelegen heid hier tussen 2014 en 2017 met 10 
procent toegenomen (Jong et al. 2017). In dit 
geval is de groei gebaseerd op een toename in 
het aantal fte’s in de sector. Als verklaring wordt 
gegeven dat er meer mensen werkzaam zijn in de 
sector en dat er ook meer mensen fulltime zijn 
gaan werken. Het aantal personen dat in de 
sector werkt stijgt echter maar 4 procent, en 
komt op 1051 personen. Daarbij is er een toe
name van 64 personen die 32 uur per week of 
meer (betaald) werken. Het aantal personen dat 
1231 uren per week werkt, stijgt met 63, ook niet 
gering. Van belang is daarbij op te merken dat 
een op de drie galeries een eenmanszaak is en  
de helft van de galeries gebruikmaakt van on
betaalde krachten. 
 Binnen de creatieve industrie3 neemt de werk
gelegenheid toe. De sector kunsten en cultureel 
erfgoed neemt hierin een toppositie in. De in
stroom van afgestudeerden aan alle hbokunst
opleidingen zit daarbij ook in de lift na een 
afname tussen 2011 en 2013. De indicator met het 
aantal afgestudeerden bij een hbokunst
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opleiding steeg in de cultuurindex in 2015 naar 
4299, tegen over 4227 afgestudeerden in 2013. 
Het index cijfer steeg daarmee met twee punten 
tot 113 en komt ook ruim boven het aantal af
gestudeerden in ons peiljaar 2005 uit. De onze
ker heid op de creatieve arbeidsmarkt remt de 
wil om in deze sector te werken dus nauwe lijks. 
Eerder genoemde rapporten van de Raad voor 
Cultuur en de SER geven daarvoor als verkla ring 
dat de motivatie om in deze sector te werken 
niet eco no misch, maar intrinsiek is. Dit lijkt 
overeen te komen met de cijfers.

Verkoopmogelijkheden 
De inkomenspositie van beeldend kunstenaars  
is uiteraard verbonden met de mogelijkheid die 
zij hebben om hun werk tentoon te stellen en te 
verkopen. Het aantal galeries dat lid is van de 
Nederlandse Galerie Associatie (NGA) daalt 

al sinds 2005, het eerste jaar waarover gegevens  
in de cultuurindex zijn opgenomen. Tussen 2013 
en 2015 daalde het ledenaantal van 134 naar 107, 
het indexcijfer komt daarmee op 51. Het aantal 
leden van de NGA is maar een deel van het 
totale aantal galeries in Nederland, maar ook in 
het totale aantal galeries die zich richten op 
heden  daagse kunst (en dus een mogelijkheid 
bieden aan beeldend kunstenaars om hun werk 
te verkopen), is een afname te zien. In 2014 telde 
Nederland nog circa 475 galeries die zich richten 
op hedendaagse kunst, in 2017 zijn dit er nog 
ongeveer 440 (zie Valk 2014 en Jong et al. 2017). 
De krimp die in De Staat van Cultuur 2 al is 
benoemd, zet dus door (Lahaut et al. 2015).
 Naast het aantal galeries daalt ook de gemid
delde omzet van de galeries tussen 2013 en 2016, 
en wel met 9 procent (Jong et al. 2017). Over de 
gehele primaire kunstmarkt zijn helaas geen 

Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed
Werkgelegenheid creatieve industrie
Aandeel kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid 

Figuur 1. Indicatoren over werkgelegenheid geïndexeerd (2005 = 100). 
Bron: Cultuurindex Nederland.
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cijfers die doorlopen tot na 2014, maar tot dan 
toe is ook daarin een daling in omzet te zien. 
 Deze neerwaartse beweging wordt extra 
duidelijk in de nieuwe indicator in de cultuur
index waarin de aankoopbudgetten van de 
bedrijfscollecties zijn terug te zien. In het panel 
dat voor deze indicator is gebruikt, lopen de 
uitgaven tussen 2005 en 2015 terug van 2,69 
miljoen euro naar 1,52 miljoen euro, een daling 
van ruim 43 procent.4 Deze zakkende omzet is 
ook problematisch omdat hij van invloed kan 
zijn op de ontwikkeling van de carrière van een 
jonge kunstenaar. Het is aangetoond dat een 
vroeg signaal over kwaliteit een groter effect 
heeft op het aantal en de prijs van latere ver
kopen wanneer dit door een geloofwaardige 
partij met een financieel belang wordt afgegeven 
dan door een partij zonder financieel belang. Zo 
oefenen galeries en verzamelaars meer invloed 
uit op het toekomstperspectief van jonge kunste
naars dan tijdschriften (Kackovic 2016).
 Het zou mooi zijn om tegenover deze 
dalingen in mogelijkheden om te verkopen of 
tentoon te stellen cijfers met een stijgende trend 
te kunnen tonen. Hiervoor zou bijvoorbeeld 
gekeken kunnen worden naar een toenemend 
aantal artists in residence of meer opdrachten 
vanuit overheden, particulieren of musea. Maar 
er zijn momenteel helaas nog niet voldoende 
cijfers beschikbaar. Naast de aandacht voor  
de inkomenspositie van beeldend kunstenaars,  
is het dan ook van belang dat een beter beeld 
ontstaat van de verkoop en tentoonstellings
mogelijkheden die er voor hen aanwezig zijn en 
hoe deze zich ontwikkelen.

Zichtbaarheid in buitenland
De indicatoren over de gemiddelde ranking  
van Nederlanders onder de 1000 meest geëxpo
seerde kunstenaars en het aandeel van Neder
landse galeries op internationale topbeurzen 
dalen beide. Binnen de top 1000 van ArtFacts 
zakt de gemiddelde notering van de Nederlandse 
kunstenaars tussen 2013 en 2015 vijf plaatsen 
naar 475.5 Het aandeel Nederlandse galeries op 
internationale topbeurzen6 loopt in dezelfde 
periode terug van 1,81 procent naar 1,64 procent. 
Daaruit zouden we kunnen opmaken dat de 
Nederlandse kunstenaars en galeries minder 
zichtbaar zijn op het wereldtoneel. De werke lijk
heid lijkt echter complexer dan dat. Tussen 2013 

en 2016 is het totale aandeel van Nederlandse 
galeries voor hedendaagse kunst dat heeft 
deelgenomen aan internationale kunstbeurzen, 
gestegen van 28 procent naar 35 procent (Jong et 
al. 2017, 22). Dat deze groei niet is terug te zien 
in de deel name aan internationale topbeurzen 
zou kunnen komen doordat veel grotere kunst
beurzen selectie criteria hebben die het voor 
jonge galeries moeilijk maken om deel te nemen, 
terwijl de Nederlandse galeriesector juist ver
jongt.7 Een andere verklaring kan zijn dat de 
jongere galeries zich internationaal richten op 
een meer alter natief circuit. Ook uit de cijfers die 
DutchCulture verzamelt binnen Buitengaats, 
blijkt dat binnen de sector beeldende kunst de 
internationale activiteiten tussen 2013 en 2015 
zijn gestegen van 1375 naar 1586 en dat deze groei 
in 2016 zelfs doorzet naar 1693 activi tei ten.8  
Het zou waarde vol zijn om te onder zoeken waar 
zij terecht komen en of deze keuze wordt geleid 
door de aantrekkingskracht van deze andere 
beurzen of door de moeite die het kost om een 
stand te bemachtigen op een van de inter natio
nale top beurzen. 
 Ook de financiering vormt een drempel om 
deel te nemen aan internationale kunstbeurzen. 
Deelname aan gerenommeerde kunstbeurzen is 
duur en met een geringe omzet is het financiële 
risico groot. Hierbij is de verjonging van de sector 
eveneens van belang omdat de gemiddelde omzet 
van galeries met de leeftijd lijkt te stijgen. De 
gemiddelde omzet van een galerie die tussen  

Expositie van Gerard Koek in Galerie Bart, Amsterdam, 2017. 
Fotografie: Len Land 
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de 3 en 5 jaar bestaat bedraagt bijvoorbeeld rond 
de 100.000 euro, terwijl galeries die 6 tot 10 jaar 
bestaan bijna het dubbele omzetten (Jong et al. 
2017, 29). Daarbij is het waardevol om te ver
melden dat het Mondriaan Fonds de mogelijk
heid biedt voor een tegemoetkoming aan galeries 
die kunstenaars uit Nederland tonen op een 
internationale beurs. Uit de jaarverslagen van 
het Mondriaan Fonds blijkt dat deze uit kering 
tussen 2005 en 2010 van een kleine 300.000 euro 
tot ruim 400.000 euro steeg, om daarna snel te 
dalen tot een absoluut dieptepunt van 90.863 
euro in 2013. 9 Bovendien konden de galeries 
vanaf 2011 door bezuinigingen nog maar 40 
procent van de standkosten vergoed krijgen, met 
een maximum van 3.500 euro. In 2015 was deze 
bijdrage weer gestegen tot 138.383 euro, maar 
toch was in 2013 het aandeel van Nederlandse 
galeries op buitenlandse top beurzen hoger. Een 
voor de hand liggende reden voor deze tegen
gestelde beweging is te vinden in het verschil 
tussen de selectie van internationale beurzen 
waarvoor bij het Mondriaan Fonds een bijdrage 
kan worden verkregen en de (kleinere) selectie 
van topbeurzen die gebruikt wordt bij de 
Cultuur  index Nederland. Dit zou dus betekenen 
dat er een hoger bedrag is uitgekeerd voor deel
name aan internationale beurzen die niet behoren 
tot de internationale top 9 zoals deze is vast
gesteld aan de hand van experts en ArtFacts.10 
Dit zou ook de stijgende deelname aan inter
nationale beurzen van galeries tegenover het 
dalende aandeel van de aanwezigheid van Neder
landse galeries op de topbeurzen kunnen 
verklaren. 
 In 2016 is de maximumvergoeding binnen  
de Bijdrage Kunstbeurzen op verzoek van het 
galeriewezen verhoogd tot 4.500 euro en is het 
totale toegekende bedrag dat jaar gestegen naar 
335.488 euro waardoor de financiële drempel 
voor dat jaar minder hoog lijkt te zijn.9 Wellicht 
dat cijfers over 2016 dus een toename laten zien 
in het aandeel van Nederlandse galeries op 
internationale topbeurzen en van het aantal 
Nederlandse kunstenaars in de top 1000. 
 Een toename in buitenlandse activiteit van 
onder meer galeries zou ook de lichte stijging 
verklaren in de exportwaarde van kunst
voorwerpen. Dit indexcijfer neemt tussen 2013 
en 2015 met vier punten toe en stijgt daarmee  
tot boven het niveau van (basisjaar) 2005.  
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Noten
1 In dezelfde periode komt de gemengde 

beroepspraktijk bijvoorbeeld voor bij  
37 procent van de theatermakers,  
36 procent van de dansers en 30 procent 
van de musici.

2 Ter vergelijking: in de periode 20132016 
ligt het gemiddelde bruto maand
inkomen van alumni van de opleiding 
docent beeldende kunst en vormgeving 
op 1541 euro.

3 Met creatieve industrie wordt hier 
gedoeld op de sector die bestaat uit deze 
driedeling: kunst en cultureel erfgoed; 
media en entertainment; en creatieve 
zakelijke dienst verlening.

4 Ten behoeve van de trendanalyse zijn 
alle geldstromen in de Cultuurindex 
Neder land gecorrigeerd voor cumula
tieve inflatie in de periode 20052015,  
op basis van de jaar mutaties van de 
consumentenprijsindex. De betreffende 
prijsstijgingen zijn te raadplegen op  
CBS Statline.

5 Hoogste notering is wederom voor 
Marlene Dumas, zij stijgt van plaats  
117 naar 109.

6 Aan de hand van de top 10 inter
nationale topbeurzen en input van 
Nederlandse experts is een selectie 
gemaakt van negen internationale 
kunstbeurzen die als het meest van 
belang worden geacht.

7 Het aandeel galeries dat relatief kort 
bestaat in het totale aantal galeries 
groeit.

8 Buitengaats is een unieke database 
waarin DutchCulture de gegevens 
verzamelt van Nederlandse culturele 
activiteiten in het buitenland in alle 
kunstdisciplines. Zie dutchculture.nl.

9 Voor de cijfers over de Bijdrage Kunst
beurzen is gebruik gemaakt van de jaar
verslagen van het Mondriaan Fonds over 
de jaren 2005 tot en met 2016.

10 Deze negen beurzen zitten ook allemaal 
in de selectie van het Mondriaan Fonds.

Ook als aandeel binnen de gehele export stijgt 
het indexcijfer, in dit geval van 75 in 2013 naar  
81 punten in 2015. Hiermee staat deze indicator 
nog steeds lager dan in 2005, maar de export  
van kunstvoorwerpen toont hiermee een sterk 
herstel na 2009 waarin beide indicatoren een 
indexcijfer van rond de 60 scoorden.
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Boekenbranche laat 
voorzichtig herstel zien

Sectoranalyse letteren
Er is al jaren een neergaande trend in de 
boekconsumptie waarneembaar. Maar er zijn 
kansen om die te keren. Ebooks, apps en self
publishing zijn in opmars, en de bibliotheken 
krijgen er steeds meer jeugdleden bij.
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egin 2017 lieten KVB Boekwerk en de 
Nederlandse Uitgeversbond een scan 

maken van innoverende startups in de inter
nationale boekenbranche. 67 startups werden 
uitgelicht: bedrijfjes die zijn begonnen tussen 
2014 en 2016, drie tot tien medewerkers hebben, 
online goed vindbaar zijn en bovenal een inno
vatief profiel hebben (Otterloo et al. 2017). De 
werkzaamheden van deze vaak kleine bedrijven 
zijn divers. Het ene ontwikkelt een app die met 
behulp van stemherkenning kinderboeken tijdens 
het voorlezen op de juiste momenten verrijkt 
met muziek en geluidseffecten (Novel effect), het 
andere stelt lezers met optical character recog
nition in staat om snel quotes uit boeken op social 
media te delen (Quotle). Verhalen worden aan
geboden als digitaal feuilleton (Serial Box) en 
technieken als kunstmatige intelligentie en data 
mining worden gebruikt om schrijvers, lezers, 
uitgevers en recensenten aan passende boeken 
of manuscripten te koppelen (bijvoorbeeld 
Authors.me en Bookarang).
 Startups ontstaan vaak doordat ontwikke lingen 
in de markt nieuwe kansen voor bedrijven bieden. 
Maar wat zijn precies de ontwikkelingen in de 
boekenbranche van waaruit op dit moment die 
kansen ontstaan? Welke trends zijn er zicht baar? 
Hoe zijn de verhoudingen tussen actoren in de 
letterensector, en zijn ze aan het verschuiven?

We lezen minder, maar ook anders
Twee indicatoren uit de Cultuurindex Nederland 
betreffen de boekconsumptie: het aantal uit
leningen van openbare bibliotheken en het 
aantal verkochte boeken. De indexcijfers van 
beide indicatoren zijn over het algemeen tussen 
2005 en 2015 sterk gedaald. Het aantal verkochte 
boeken is tot 2009 nog wel gestegen van 47,6 tot 
49,4 miljoen, maar daarna veel sterker gedaald 
tot 39 miljoen.1 Deze afname van 18 procent ten 
opzichte van 2005 steekt echter nog bleek af bij 
de 40 procent waarmee het aantal uitgeleende 
werken in dezelfde periode daalde. Deels zal dit 
komen doordat het aantal leden van openbare 
bibliotheken eveneens is afgenomen, en boven
dien daalt het aantal uitleningen per lid.
 De totale boekconsumptie is in het afgelopen 
decennium dus sterk afgenomen. De verklaring 
daarvoor kan de economische crisis zijn, maar 
zeker ook een veranderende tijdsbesteding. 
Neder landers spenderen steeds minder (vrije) 

tijd aan het lezen van boeken, vooral ten gunste 
van het gebruik van audiovisuele en digitale 
media (Huysmans et al. 2010, Cloïn et al. 2013, 
Wennekers et al. 2016).2

 Belangrijk is om een onderscheid te maken 
tussen fysieke boeken en ebooks. Het aantal 
verkochte en uitgeleende ebooks steeg namelijk 
wél, met bovendien aanzienlijke percentages. 
Tussen 2014 en 2016 groeide het aantal ver
kochte ebooks van 2,0 naar 2,7 miljoen, terwijl 
het aantal uitleningen meer dan verdubbelde 
van 2,3 naar 4,7 miljoen (KVB Boekwerk 2017, 
Centraal Bureau voor de Statistiek 2017b, 
Vereniging Openbare Bibliotheken 2017a).3 
Deze groeiende markt is een van de kansen die 
bedrijven binnen de boekenbranche aangrijpen: 
er wordt dan ook geëxperimenteerd met nieuwe 
modellen om ebooks aan te bieden.4 Evenwel is 
het marktaandeel van ebooks ten opzichte van 
fysieke boeken nog altijd erg klein.

Kinder- en jeugdboeken doen het goed
In zijn geheel dalen de aantallen uitgeleende en 
gekochte boeken, maar als op deze cijfers wordt 
ingezoomd, blijkt er een interessant verschil te 
zijn tussen boeken voor volwassenen en kinder 
en jeugdboeken (0 tot 18 jaar). De bibliotheken 
zetten zich met programma’s als BoekStart 
(waar bij baby’s en peuters lid worden gemaakt 
van de bibliotheek en hun ouders worden 
gestimuleerd om voor te lezen), de Nationale 
Voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de 
Bibliotheek op School (waarbij in samenwerking 
met lokale bibliotheken schoolbibliotheken 
worden opgezet) in voor de leesbevordering 
onder jongeren (Van Dalen et al. 2015). En met 
succes, zo lijkt het. Hoewel het totale aantal 
leden van bibliotheken afneemt, is het aantal 
jeugdleden gestegen (Vereniging Openbare 
Bibliotheken 2017b).5 Dit weerspiegelt zich met 
name in de collecties: waar de omvang van de 
bibliotheekcollecties tussen 2005 en 2015 afnam 
met 28 procent, betrof deze afname voor jeugd
boeken ‘slechts’ 8 procent (Centraal Bureau 
voor de Statistiek 2017a).
 Ook in de boekhandels doen kinder en 
jeugdboeken het de laatste jaren relatief goed. 
De totale boekenomzet is tussen 2007 en 2014 
gedaald, waarna sindsdien weer een voorzichtige 
stijging waarneembaar is. De omzet van kinder 
en jeugdboeken volgde in deze periode globaal 

B
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hetzelfde patroon, maar de cijfers zijn roos
kleuriger: lag de totale boekenomzet in 2016 7 
procent lager dan in 2012, de omzet van kinder 
en jeugdboeken was in dat jaar juist 6 procent 
hoger. Mede hierdoor is het aandeel van kinder 
en jeugdboeken in de totale boekenomzet in 
deze periode gestegen (KVB Boekwerk 2017).
 Dat het lezen op jongere leeftijd dusdanig 
succesvol wordt bevorderd, stemt hoopvol voor 
de toekomst van het boek. Toch moeten ook 
deze cijfers enigszins in perspectief worden 
gezet. Jongeren lezen als regel steeds minder 
naarmate ze ouder worden (Huysmans 2013), 
maar ook lijkt er een ontwikkeling in de tijd te 
zijn: tieners tussen 13 en 19 jaar rapporteren in 
2015 dat ze gemiddeld tien minuten per dag 
besteden aan het vrijetijdslezen van boeken, 
kranten en tijdschriften, meer dan een halvering 
ten opzichte van 2013 (Wennekers et al. 2016). 
De toename van het aantal jeugdleden van 

bibliotheken leidt dan ook niet tot een stijging 
van het aantal uitgeleende kinder en jeugd
boeken; het aantal uitgeleende boeken per 
jeugdlid per jaar daalde tussen 2005 en 2015 met 
40 procent. Voor volwassenen was deze daling 
met bijna 26 procent aanzienlijk kleiner 
(Centraal Bureau voor de Statistiek 2017a).

Fictie versus non-fictie
Het blijkt dus nuttig om bij het in kaart brengen 
van de boekconsumptie een onderscheid te 
maken tussen fysieke en digitale boeken, en tus
sen boeken voor volwassenen en die voor kinde
ren. Een derde interessant onderscheid betreft 
dat tussen fictie en nonfictie, waarbij een opval
lend verschil tussen bibliotheken en boek handels 
zichtbaar is. Het aandeel nonfictieboeken binnen 
het totaal van uitgeleende boeken is tussen 2005 
en 2015 gedaald van 23 naar 19 procent. Dezelfde 
trend is zichtbaar in de bibliotheekcollectie, 

Volwassenen  fictie
Volwassenen  nonfictie
Jeugd  fictie
Jeugd  nonfictie

Figuur 1. Aantal boeken in collecties van openbare bibliotheken in 2005 en 2015 (in duizendtallen).  
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 2017a.
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waar in het aandeel nonfictieboeken in deze 
periode afnam van 42 naar 34 procent – 
overigens nog steeds een veel groter aandeel dan 
in het aantal uitleningen (Centraal Bureau voor 
de Statistiek 2017a).
 In de boekhandel doet nonfictie het echter – 
in elk geval in de periode 20122016 – juist iets 
beter dan fictie. Voor zowel fictie als nonfictie 
daalden omzet en afzet in deze periode, maar de 
daling was beduidend groter bij fictieboeken. 
Het (relatieve) succes van nonfictie in de boek
handel is volgens KVB Boekwerk onder andere 
te verklaren uit enkele bestsellers, opkomende 
genres als het sportboek en steeds nieuwe trends 
(en bijbehorende boeken) op het gebied van 
eten en diëten (KVB Boekwerk 2017). 
 Opvallend genoeg weten deze opkomende 
genres de daling in het aandeel van nonfictie in 
de bibliotheek niet te keren. Met bestaande cijfers 
is dit verschil moeilijk te verklaren – bovendien 
is ‘nonfictie’ daar een te breed begrip voor. Toch 
is het verleidelijk om verklaringen te bedenken 
voor het gegeven dat we nonfictieboeken relatief 
vaker kopen en minder vaak lenen. Zijn non
fictieboeken in een tijd met veel vluchtige 
informatie op het internet wellicht waardevoller 
geworden? Passen ze beter in onze verande ren de 
tijdsbesteding doordat ze zich vaak frag menta
risch laten lezen? Lijdt fictie, meer dan nonfictie, 

onder de concurrentie van andere verhalende 
media, zoals series of games? Vinden mensen 
nonfictieboeken belangrijker, waardoor ze er 
ten tijde van crisis minder op bezuinigen dan op 
fictieboeken?

Nieuwe functies bibliotheek en boekhandel
Dat er minder boeken gekocht en uitgeleend 
worden, heeft directe gevolgen voor de geld
stromen binnen de boekenbranche. Boekhandels 
maken minder omzet, terwijl in bibliotheken 
vanaf 2010 zowel de subsidies als de eigen 
inkomsten (bijvoorbeeld de opbrengsten uit 
contributie) dalen (Centraal Bureau voor de 
Statistiek 2017a). 
 Ondanks de financieel ongunstige tijden is het 
aantal verkooppunten van geregistreerde boek
handels tussen 2005 en 2015 juist gestegen, op 
een dipje in 2013 na. Het aantal bibliotheek
vestigingen (hoofdvestigingen en servicepunten) 
is redelijk constant gebleven: eind 2015 waren er 
nog 1002 vestigingen, tegenover 1080 tien jaar 
eerder (Vereniging Openbare Bibliotheken 
2017c, Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 
z.j.). Tot 2007 daalde het aantal openbare 
biblio theekorganisaties wel sterk, als gevolg 
van een door het Koepelconvenant herstructure
ring openbaar bibliotheekwerk aangejaagde 
fusiegolf (Huysmans 2014).

Boekstand Van Gennep tijdens Poetry International, 2016.  
© Poetry International / Tineke de Lange
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 De veranderende markt vraagt wel om een 
nieuwe rol voor boekhandels en bibliotheken. 
De maatschappelijke functies van bibliotheken 
zijn vastgelegd in de Wet stelsel openbare biblio
theekvernieuwingen uit 2015: bibliotheken 
spelen een belangrijke rol bij het beschikbaar 
maken van kennis en informatie, ontwikkeling 
en educatie, leesbevordering, het organiseren 
van ontmoeting en debat en de kennismaking 
met kunst en cultuur (Bussemaker et al. 2014). 
Bibliotheken geven (onder andere) gehoor aan 
deze taken door het organiseren van steeds meer 
cursussen en evenementen: het Centraal Bureau 
voor de Statistiek rapporteert voor 2014 72.000 
evenementen, voor 2015 81.500 en voor 2016 
maar liefst 97.000 (Centraal Bureau voor de 
Statistiek 2015, 2016, 2017b).6

 Voor boekhandels zijn dergelijke cijfers er 
helaas niet, maar ook boekhandelaren moeten 
om bezoekers hun winkel in te trekken zich 
extra inspannen en een regionale of culturele rol 
vervullen, bijvoorbeeld door de combinatie met 
horeca of het organiseren van lezingen of boek
presentaties. Maarten Asscher schrijft in Boek
man in dit verband dat er in boekhandels in toe
nemende sprake is van een curated experience 
(Asscher 2016).

Het boekenaanbod
Lezers lezen minder, maar geven uitgevers ook 
minder uit? In Nederland verschenen in 2015 
54.155 nieuwe boektitels, waarvan er 16.242 
Nederlandstalig waren.7 Deze aantallen zijn vrij 
stabiel in de periode 20072015. Hetzelfde geldt 
voor het aandeel Nederlandstalige boektitels 
op het totale aanbod van nieuwe boektitels, 
dat zo rond de 30 procent schommelt.8 Dit 
aandeel genereerde in 2016 zo’n 86 procent van 
de totale (papieren) omzet, iets minder dan in 
eerdere jaren (KVB Boekwerk 2017).
 De stabiliteit van het aantal nieuwe boektitels 
is opvallend gezien de dalende vraag. Auteurs en 
hun uitgevers verdienen immers steeds minder 
aan hun boeken: niet alleen vanuit de dalende 
omzet en afzet, maar ook doordat het dalende 
aantal uitleningen de inkomsten uit auteurs
rechten vermindert.9 Op basis daarvan zou 
misschien te verwachten zijn geweest dat het 
aantal nieuwe boeken dat uitgeverijen op de 
markt brengen, zou zijn afgenomen.
 Tegelijkertijd laat een eerste verkenning van 

het selfpublishingsegment zien dat daarin de 
boekenomzet en afzet aanzienlijk zijn gegroeid 
(Rammeloo 2016). Een toename van het aantal 
nieuwe titels in deze sector ligt daarmee voor de 
hand, maar waarschijnlijk blijft een belangrijk 
deel van het selfpublishingsegment in de 
bestaande cijfers buiten beeld. 

Herstel in zicht?
De meeste indicatoren die in het voorgaande 
aan bod zijn gekomen, laten tussen 2005 en 2015 
een dalende trend zien. Voor bibliotheken lijkt 
deze zich ook na deze periode voort te zetten. In 
de boekhandel heeft echter inmiddels een voor
zichtige kentering ingezet. Het aantal verkoop
punten van geregistreerde boekhandels is 
tussen 2013 en 2015 gestegen, al rapporteert 
KVB Boekwerk in 2016 ook weer een opvallend 
sterke daling (Stichting Lezen 2017).10 De 
boeken   afzet en omzet zijn tussen 2014 en 2016 
elk jaar toegenomen (KVB Boekwerk 2017), in 
totaal met respectievelijk 9 en 7 procent. Welis
waar is er nog lang geen sprake van de cijfers uit 
het topjaar 2008 (toen er meer dan 50 miljoen 
boeken werden verkocht), maar toch: er is sprake 
van voorzichtig herstel. In Europees verband  
is Nederland op het moment zelfs een van de 
hardste groeiers, na tijdens de crisis juist een van 
de grootste krimplanden te zijn geweest (Stich ting 
Lezen 2017). 
 En er komen meer positieve geluiden uit de 
letterensector. De bibliotheken krijgen steeds 
meer jeugdleden en bouwen hun maatschappe
lijke functie verder uit. Er zijn meer literaire 
festivals en programma’s (Tazelaar 2016). Het is 
makkelijker om een eigen boek uit te geven, en 
startups en programma’s als Renew the Book 
laten zien dat er geprobeerd wordt te innoveren 
in de boekenbranche.

Het zijn kwalitatieve ontwikkelingen die aan
geven dat de letterensector niet stilstaat. De 
eerste kwantitatieve resultaten daarvan worden 
nu langzaam zichtbaar. Tegen de tijd dat de 
Cultuurindex Nederland weer wordt bijgewerkt 
met de cijfers over 2017, zouden de nu nog over
wegend dalende indexcijfers dan ook zomaar 
weer de weg omhoog kunnen hebben ingezet.



43DE STAAT VAN CULTUUR 3

•

Literatuur
Asscher, M. (2016) ‘De culturele opdracht 

van de Nederlandse boekhandel’.  
In: Boekman, jrg. 28, nr. 108, 3841.

Bussemaker, M., S.A. Blok en F. Teeven 
(2014) ‘Wet van 19 november 2014 tot 
vaststelling van een geactualiseerd stelsel 
van openbare bibliotheekvoorzieningen 
(Wet stelsel openbare bibliotheken)’.  
In: Staatsblad, 470. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2015) 
‘Helft activiteiten bibliotheek gericht op 
educatie’. Op: www.cbs.nl, 20 november. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) 
‘Aantal bibliotheekleden en uitleningen 

 stabiliseert’. Op: www.cbs.nl, 22 juli. 
Centraal Bureau voor de Statistiek (2017a) 

Openbare bibliotheken. Den Haag/
Heerlen: CBS. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2017b) 
‘Meer ebooks uitgeleend via biblio
theek’. Op: www.cbs.nl, 20 september.

Centraal Bureau voor de Statistiek (2017c) 
Online bibliotheken. Den Haag/Heerlen: 
CBS. 

Cloïn, M. et al. (2013) Met het oog op de tijd: 
een blik op de tijdsbesteding van Neder
landers. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau. 

Dalen, G. van, T. van Dalen en A. Langen
donk (2015) ‘De educatieve evolutie  
van de bibliotheek’. In: Boekman, jrg. 27, 
nr. 102, 2023.

Europese Commissie (2013) Special Euro
barometer 399: cultural access and 
participation.

Huysmans, F. en J. de Haan (2010) Alle 
kanalen staan open: de digitalisering van 
media gebruik. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Huysmans, F. (2013) Van woordjes naar 
wereldliteratuur: de leeswereld van 
kinderen van 715 jaar. Amsterdam: 
Stichting Lezen. 

Huysmans, F. (2014) ‘Openbare biblio
theken’. In: Cultuurbeleid: digitaal 
handboek voor de kunst en cultuur
sector, 16101624. Amsterdam: Reed 
Business.

KVB Boekwerk (2017) Boekwerk monitor 
2017  de markt. Amsterdam: KVB 
Boekwerk.

Nuchelmans, A. en H. Tersteeg (2015) 
‘Nieuwe dynamiek door digitalisering’. 
In: Boekman, jrg. 27, nr. 105, 4650.

Otterloo, S. van, B. Wassink en B. Buth 
(2017) Startup innovatie in het boeken
vak. Amsterdam: KVB Boek werk/
Nederlands Uitgevers verbond. 

Rammeloo, J. (2016) ‘Kwantitatieve 
verkenning van de selfpublishing
markt’. In: Boekman Extra, nr. 5, 1014. 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (z.j.) 
Bibliotheekmonitor. Den Haag: Konink
lijke Bibliotheek.

Stichting Lezen (2017) Leesmonitor. 
Amster  dam: Stichting Lezen.

Tazelaar, F. (2016) ‘De nieuwe lezer’.  
In: Boekman, jrg. 28, nr. 108, 2023.

Vereniging Openbare Bibliotheken (2017a) 
‘Collecties en uitleningen’.  
Op www.debibliotheken.nl, 4 september. 

Vereniging Openbare Bibliotheken (2017b) 
‘Leden en gebruikers’. Op: www.
debibliotheken.nl, 4 september. 

Vereniging Openbare Bibliotheken (2017c) 
 ‘Bibliotheekvestigingen in Neder land’. 
 Op: www.debibliotheken.nl, 26 septem ber. 
Wennekers, A., J. de Haan en F. Huysmans 

(2016) Media: tijd in kaart. Den Haag: 
SCP. 

 Noten
1 Bij de cijfers over het aantal verkochte 

boeken, de boekomzet en het aantal 
nieuwe boektitels gaat het om zo 
genoem de A en Oboeken, in essentie 
alle boeken behalve studie en weten
schappelijke boeken. De bron van de 
cijfers is een onderzoekspanel van GfK. 
Omdat hierin pas vanaf 2006 cijfers 
beschik  baar zijn, worden de cijfers voor 
2005 gelijkgesteld aan die van 2006.

2 In Europees verband lezen Nederlanders 
echter nog steeds veel boeken: in een 
Euro pees onderzoek uit 2013 konden 
alleen de Zweden vaker bevestigend 
antwoorden op de vraag of ze het 
afgelopen jaar een boek hadden gelezen 
(Europese Commissie 2013).

3 Deze cijfers zijn inclusief de uitleningen 
van de VakantieBieb, een app die mensen 
in de zomervakantie een selectie ebooks 
gratis laat lenen. Het aantal uitleningen 
van ebooks door (betalende) abonnees 
van de online bibliotheek steeg van circa 
0,8 miljoen tot 2,8 miljoen (Centraal 
Bureau voor de Statistiek 2017c).

4 Bijvoorbeeld zogenaamde ‘allyoucan
read’modellen, of het genoemde Serial 
Box, dat romans aanbiedt volgens het 
format van een televisieserie.

5 Sinds 2006 zijn er daarmee meer jeugd
leden dan volwassen leden. Opvallend 
genoeg geldt dit niet voor de online 
biblio theek, waar er meer dan vier keer 
zoveel volwassen leden als jeugdleden 
zijn.

6 Tegenover deze sterke toename (13 pro
cent tussen 2014 en 2015) staat een veel 
beperktere toename van het aantal 
schrijvers bezoeken aan bibliotheken. 
Tussen 2014 en 2015 steeg dit aantal  
voor volwassenen met 5 procent en voor 
jongeren met 3 procent. Over de periode 
20112015 daalde het aantal schrijvers
bezoeken echter voor volwassenen met  
6 procent en voor jongeren met liefst  
24 procent (Stichting Lezen 2017). Met 
name dit laatste cijfer is – afgezet tegen 
de inspanningen van de bibliotheek voor 
jonge lezers – opvallend.

7 Het gaat hier om nieuwe boektitels 
waar van tenminste één exemplaar 
verkocht is.

8 Dat het indexcijfer van deze indicator 
desondanks tussen 2009 en 2011 met 
bijna dertig punten daalt, komt doordat 
in 2010 nieuwe retailers zijn toegevoegd 
aan het onderzoeks panel. Deze retailers 
verkochten veel buitenlandse titels, waar
door het aantal nieuwe boektitels in 2010 
bijna 12.000 titels hoger ligt dan in 2009. 
De daling van het indexcijfer is dan ook 
vooral het gevolg van deze methodo lo
gische wijziging.

9 Cijfers over de inkomsten uit auteurs
  recht betreffen bedragen die collectieve 

beheers organisatie Lira int namens,  
en uitkeert aan aangesloten auteurs  
en vertalers.

10 Het betreft een daling van 1525 verkoop
punten in 2015 naar 1350 in 2016. Deze 
cijfers bevatten echter bijvoorbeeld ook 
warenhuizen. Een deel van de daling zou 
dan ook veroorzaakt kunnen zijn door 
de ruim 60 in 2016 gesloten vestigingen 
van V&D. De cijfers uit de Leesmonitor 
zijn afkomstig van KVB Boekwerk en  
de Koninklijke Boekverkopersbond.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/helft-activiteiten-bibliotheek-gericht-op-educatie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/helft-activiteiten-bibliotheek-gericht-op-educatie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/helft-activiteiten-bibliotheek-gericht-op-educatie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/aantal-bibliotheekleden-en-uitleningen-stabiliseert
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/aantal-bibliotheekleden-en-uitleningen-stabiliseert
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70763NED&D1=a&D2=a&HDR=T&STB=G1&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/meer-e-books-uitgeleend-via-bibliotheek
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/meer-e-books-uitgeleend-via-bibliotheek
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/meer-e-books-uitgeleend-via-bibliotheek
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/38/online-bibliotheken
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=43264
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=43264
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=43264
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=40030
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=42979
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=42979
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=42979
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=43876
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=43876
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46741
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46741
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46732
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46732
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=200054331
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=200054331
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=200054331
http://www.bibliotheekmonitor.nl/)
https://www.leesmonitor.nu/nl
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/ontwikkeling-bibliotheekvestigingen/
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/ontwikkeling-bibliotheekvestigingen/
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/ontwikkeling-bibliotheekvestigingen/)
http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/ontwikkelingen-en-trends/ontwikkeling-bibliotheekvestigingen/)
http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46186
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Betrokkenheid van 
publiek bij erfgoed 
neemt toe

Sectoranalyse erfgoed
Het is goed om te zien dat het publiek steeds 
meer betrokken raakt bij erfgoed nu de overheid 
langzaam maar zeker terugtreedt. Maar daar zijn 
wel kanttekeningen bij te maken.
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e afgelopen jaren treedt de erfgoedsector 
steeds meer als sector naar buiten. Op het 

gebied van wet en regelgeving en in de infor
matie voorziening over de sector ontstaat een 
samen hangend en duidelijk beeld. Herken
baarheid voor het publiek is daarbij van belang 
aangezien de overheid tussen 2013 en 2015 een 
terug trekkende beweging maakte. Er is wat dat 
betreft goed nieuws. Het publiek toont in deze 
periode steeds meer interesse in het cultureel 
erfgoed.

Aanbod en publiek
In het museale erfgoed is wederom een forse 
stijging te zien in het aantal bezoeken. De indi
cator geeft een sterke groei aan tussen 2005 en 
2015.1 Een substantieel deel van die toename 
vindt plaats in de periode 2013 en 2015, waarin 
het aantal bezoeken groeit van 26,5 miljoen naar 

31,4 miljoen: het indexcijfer2 stijgt in die periode 
van 135 naar 160. Een nadere blik op dit totaal
cijfer levert relevante inzichten op. Het zijn 
bijvoor beeld al jaren de beeldendekunstmusea 
die van de verschillende typen musea de meeste 
bezoekers trekken. Uit de cijfers van de Museum
vereniging blijkt echter dat hun aandeel binnen 
de totale populatie van museum bezoekers tussen 
2014 en 2016 daalt van 44 procent naar 39 procent 
(Leguit et. al. 2017). Daarmee komt het aandeel 
bezoekers van beeldendekunstmusea in 2016 
onder het aandeel van geschiedenismusea, ter
wijl daarbij in 2016 het totale aantal museum
bezoeken toeneemt. De geschiedenismusea 
profiteren dus veel sterker van deze toename 
dan de beeldende kunstmusea. 
 Daarnaast verschuift de wijze waarop musea 
hun bezoekers naar binnen weten te halen. Het 
aantal tentoonstellingen is tussen 2005 en 2015 

Aantal bezoeken musea
Aantal tentoonstellingen musea

Figuur 1. Aantal bezoeken musea en aantal tentoonstellingen, op basis van totale museumpopulatie (2005 = 100).
Bron: Cultuurindex Nederland.     
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nauwelijks gegroeid – van 2.041 naar 2.062 – en 
kende tussen 2007 en 2013 zelfs een dalende 
trend. In 2015 zijn er ook, mede door een her
ijking van de museumpopulatie in dat jaar, 
minder musea dan in 2005.1 Een panel van 363 
musea dat tussen 2009 en 2016 vertegen woor
digd is in het onderzoek ten behoeve van het 
rapport Economische ontwikkelingen in de 
cultuur sector, toont een vergelijkbare trend in 
bezoekerscijfers en aantal tentoonstellingen 
(Bongers et al. 2017). Dit zou betekenen dat  
het aantal bezoekers per tentoonstelling sterk  
is toe genomen.
 De data lijken te wijzen op een verandering  
in de aard van het aanbod. In 2015 bevindt de 
top 6 van musea met het hoogste aantal bezoekers 
zich in Amsterdam (samen goed voor ruim 23 
procent van het totale aantal museumbezoekers 
in Nederland in dat jaar), aangevoerd door het 
Rijksmuseum en het Van Gogh Museum op 
respectievelijk plaats een en twee (NOS 2015). 
Deze musea organiseerden beide in 2015 een 
zeer succesvolle grote publiekstentoonstelling 
(ook wel: blockbuster). Munch : Van Gogh 
bezorgde het Van Gogh Museum een over
weldigende 585.620 bezoekers en met Late 
Rembrandt kon het Rijksmuseum er 520.698 
bijschrijven. 
 Het grootste aandeel van de museum
bezoekers zit bovendien bij de musea waar de 
meeste buitenlandse bezoekers over de vloer 
komen. Het kan dus zijn dat er meer is ingezet 
op het binnenhalen van deze groep. Het aantal 
buitenlandse toeristen is vanaf omstreeks 2010 
sterk aan het toenemen, met een grote concen
tratie op Amsterdam. Tussen 2010 en 2015 steeg 
het aantal overnachtingen in Amsterdamse hotels 
door buitenlandse bezoekers met 35,5 procent.3 
Uit onderzoek van Amsterdam Marketing  
dat gepubliceerd is in de Amsterdam Museum 
Monitor 2016, wordt duidelijk dat toeristen in 
Amsterdam vaak een museum bezoeken. In zo
wel 2011 als 2015 bezoekt volgens dit onder zoek 
69 procent van de dagbezoekers een Amster dams 
museum, en bij de verblijfsbezoekers liggen de 
percentages nog hoger met 85 procent in 2011  
en 87 procent in 2015 (Snoeker et al. 2017).  
Ook wordt in het rapport Economische ontwik
ke lingen in de cultuursector 20092015 duidelijk 
dat het aandeel buitenlandse bezoekers in  
de musea tussen 2009 en 2015 is toegenomen 

(Bongers et al. 2016). Daarmee is het te ver
wachten dat een groeiende groep in het publiek 
van de (waarschijnlijk vooral grotere) musea uit 
eenmalige bezoekers bestaat. Deze publieks
groep is gemakkelijker te bereiken met block
busters dan met kleinere tentoonstellingen 
rondom de eigen collectie en verhalen over de 
eigen regio.
 De blockbusters lijken in ieder geval een vast 
onderdeel van het aanbod geworden. Dit is naast 
de al genoemde tentoonstellingen onder meer te 
zien in de recordbrekende successen van Mark 
Rothko in het Gemeentemuseum Den Haag 
(2014/2015, 265.000 bezoekers), De Oase van 
Matisse in het Stedelijk Museum Amsterdam 
(2015, 360.000 bezoekers) en Jheronimus Bosch 
– Visioenen van een genie in het Noordbrabants 
Museum (2016, 421.700 bezoekers). En niet 
alleen de kunstmusea weten blockbusters te 
programmeren, met bijvoorbeeld de tentoon
stelling T. rex in Town trok Naturalis in 2016/ 
2017 maar liefst 293.914 bezoekers. 

Afstemming en samenwerking
De programmering en publiciteit van musea 
lijken vaker thematisch afgestemd, zoals bij het 
Van Goghjaar in 2015, toen het Van Gogh museum 
meerdere activiteiten bundelde. Hierbij zoeken 
musea elkaar ook op en verrichten ze samen 
inspanningen om de bezoekers beter te 
bereiken, zoals bij de viering van 100 jaar  
De Stijl, met tentoonstellingen in musea in onder 
andere Utrecht, Amersfoort en Den Haag.  
Dit sluit aan bij de wensen die het ministerie  
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
in 2013 uitte met betrekking tot samenwerking 
tussen de musea (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 2013) in navolging van 
de resultaten die de commissieAsscherVonk 
(2012) publiceerde in Musea voor morgen. 
Hier in wordt geopperd dat meer en betere 
samenwerking voor de museumsector een must 
is om de toekomst veilig te stellen. De samen
werkingsregeling die vanaf 2013 bij het 
Mondriaan Fonds is aan te vragen, lijkt daarbij 
een succesvol instrument (Ministerie van Onder
wijs, Cultuur en Wetenschap 2017). Dat samen
werking een vast thema in de museumwereld is 
geworden, blijkt ook uit de keuze voor dit thema 
voor de invulling van het Museumcongres 2017. 
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 Samenwerking wordt daarbij dus gezien als 
versteviging van de positie, maar betere afstem
ming vergroot bovendien de kwaliteit van het 
gebruik van erfgoed en de erfgoedcollectie zelf. 
Een pas op de plaats maken om te overzien wat 
er aanwezig is en wat nodig is om dit zo goed en 
duurzaam mogelijk in te zetten, speelt ook mee 
in de ontwikkeling van het aantal rijksmonu
menten. Dat nam tussen 2013 en 2015 nauwe
lijks toe: in 2013 zijn het er 61.730, in 2015 61.847. 
Dit sluit aan op het beleid om nog maar op 
beperkte schaal nieuwe rijksmonumenten aan te 
wijzen met als oogmerk structurele verbete ring 
van het rijksmonumentenbestand. Onder tussen 
blijkt dat de restauratieachterstand is weg
gewerkt tot een acceptabele werkvoorraad 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten
schap 2017). 
 

 Met de invoering van de Erfgoedwet van  
9 december 2015 zijn verschillende processen 
rondom het erfgoed gestroomlijnd en is al het 
culturele erfgoed in één samenhangende wet 
ondergebracht (Bussemaker 2015). De wet 
vervangt zes wetten en regelingen op het gebied 
van cultureel erfgoed. Een belangrijk gevolg 
voor de musea die collecties beheren die onder 
de verantwoordelijkheid vallen van de minister 
van OCW, is dat de kosten voor het beheer 
hiervan structureel vergoed zullen worden.4 
Hiervoor hoeft dus geen geld meer te worden 
opgehaald binnen de vierjaarlijkse subsidie
cyclus. 
 Het aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten 
is, net als het afvoeren van onroerend goed uit 
het rijksmonumentenregister, sinds de Erfgoed
wet de bevoegdheid geworden van de minister 
van OCW. De verantwoordelijkheden rondom 

Aantal rijksmonumenten
Aantal beschermde stads en dorpsgezichten 

Figuur 2. Aantal rijksmonumenten en aantal beschermde stads- en dorpsgezichten (2005 = 100).
Bron: Cultuurindex Nederland.
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de omgang met de rijksmonumenten zullen 
worden vastgelegd in een nieuwe wet, de 
Omgevings wet, en komen daarmee dus in 
directer contact met gebiedsontwikkeling.5 
In de Omgevingswet worden de aspecten uit  
de Monumentenwet ingevoegd die gerelateerd 
zijn aan de leefomgeving, en zal het provinciale 
en gemeentelijke beleid worden afgestemd  
op het rijksbeleid. Ook de beschermde stads  
en dorpsgezichten, of het aanwijzen ervan, 
zullen binnen de Omgevingswet komen te 
vallen. In deze indicator is te zien dat de groei 
zich stabiliseert; sinds 2005 is de toename zoals 
deze in de cultuurindex te vinden is, per peiljaar 
kleiner. In 2016 blijft het aantal (470) zelfs na
genoeg gelijk aan het aantal in 2015 (468).  
Het zal interessant zijn om te zien wat de invloed 
is van de Omgevingswet op zowel het aantal 
beschermde stads en dorpsgezichten als de 
manier waarop hiermee wordt omgegaan.

Betrokkenheid bij erfgoed
De inzet van vrijwilligers in de Nederlandse 
musea stijgt in 2015 wederom, en aanzienlijk.  
In 2015 worden in de totale museumpopulatie 
5349 fte’s ingevuld door vrijwilligers; een kleine 
10 procent meer dan in 2013.6 In het panel 
bedraagt de stijging 18 procent. 

 In het onderzoeksrapport Economische 
ontwikkelingen in de cultuursector 20092015 
delen de onderzoekers de museumpopulatie op 
in drie categorieën: rijksgesubsidieerde musea, 
nietrijksgesubsidieerde musea (overig geregi
streerd) en nietrijksgesubsidieerde musea (niet 
geregistreerd). Bij de rijksgesubsidieerde musea 
daalt het aantal fte’s voor vrijwilligers tussen 
2009 en 2015 met 25 procent. De stijging in het 
aantal fte’s dat door vrijwilligers wordt ingevuld, 
zit dus geheel bij de musea die geen subsidie van 
het Rijk ontvangen. Hierbij is de stijging tussen 
2009 en 2015 bij de overig geregistreerde musea 
58 procent en bij de niet geregistreerde musea 
zelfs 128 procent (Bongers et al. 2016). Opval
lend is wel dat het aantal personen dat bij musea 
vrijwilligerswerk doet, juist het meest toeneemt 
bij de rijksgesubsidieerde musea (Bongers et al. 
2017). Dat zou er dus op wijzen dat bij de musea 
die geen subsidie ontvangen van het Rijk, per 
persoon gemiddeld meer uren aan vrijwilligers
werk wordt besteed. Het is daarbij lastig in te 
schatten of hierbij sprake is van een toenemend 
aandeel vrijwilligers dat werkzaamheden ver
richt waarvoor anders betaalde krachten zouden 
worden ingezet. Het aantal betaalde fte’s in de 
museumsector stijgt namelijk ook, maar aan
zienlijk minder snel dan het aantal fte’s voor 

Tentoonstelling Munch : Van Gogh, Van Gogh Museum, Amsterdam,  
25.09.2015–17.01.2016. Fotografie: Luuk Kramer
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vrijwilligers. Desalniettemin betekent dit dat er 
meer ruimte en animo is om op vrijwillige basis 
tijd en inzet te investeren in cultureel erfgoed.
 De groeiende betrokkenheid bij het culturele 
erfgoed is van groot belang als we kijken naar  
de wijzigende focus in het beleid voor deze 
sector. Een interessante benaderingswijze van  
de ontwik keling van het erfgoedbeleid is vanuit 
de wijzigende perspectieven waarmee het 
erfgoed  beleid is gevormd. Het erfgoedbeleid  
is gestart met het zorgdragen voor het culturele 
erfgoed door het zo goed mogelijk te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Toen de sector  
zich sterk moest maken ten opzichte van andere 
partijen, ontstond een aanvullend perspectief, 
waarbij het erfgoed kon worden afgestemd op 
een gebied om hiermee zowel haar eigen waarde 
als die van het gebied te vergroten. Cultureel 
erfgoed en het behoud ervan werden zo een 
steeds belang rijkere factor in gebieds ontwikke
ling, mede door herbestemming te bevorderen. 
De meest recente toevoeging aan perspectieven 
rondom de inzet en het behoud van erfgoed,  
is die van het erfgoed als vector. Daarbij wordt 
gekeken hoe erfgoed gedurende het bestaan 
verhalen heeft verzameld en hoe deze kunnen 
bijdragen aan de omgang met erfgoed. Dit 
verhalende potentieel kan bijvoorbeeld sterk 
bijdragen aan het ontwikkelen van de identiteit 
van een plek doordat er gebruik wordt gemaakt 
van de identiteit die al aanwezig was. Hiermee 
ontstaat ook de mogelijkheid om immaterieel 
erfgoed een duidelijkere rol te geven binnen het 
erfgoedbeleid (Janssen et al. 2017). Het belang 
hiervan in de context van deze sectoranalyse  
is dat hierbij een toenemende betrokkenheid 
van omwonenden en publiek wordt gevraagd. 
Doordat de overheden zich terugtrekken ten 
opzichte van het behoud van erfgoed, is het voor 
de sector van groot belang om de achterban te 
mobiliseren. Het erfgoedbeleid zet daarmee 
meer in op socialisatie (Janssen et al. 2017).  
De vraag is daarbij of een toenemende inzet van 
vrijwilligers en betrokken omwonenden vol
doende compensatie zijn voor een zich terug
trekkende overheid. Ook de relatief sterke 
toename van buitenlandse bezoekers zal deze 
compensatie naar alle waarschijnlijkheid niet 
bieden.
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 Noten
1 De museumpopulatie is in 2015 herijkt. 

Daardoor zijn de cijfers van 2015 niet 
goed vergelijkbaar met de jaren ervoor. 
Zie ook het hoofdstuk Verantwoording 
in deze publicatie.

2 Basisjaar voor de indexering is 2005.  
Het indexcijfer voor dat jaar is dus 100.

3 Gebaseerd op cijfers op het Dashboard 
Toerisme van de afdeling Onderzoek, 
informatie en statistiek van de Gemeente 
Amsterdam (zie ois.amsterdam.nl).

4 Denk aan huisvesting, klimaatbeheer, 
beveiliging, restauratie en registratie.

5 De invoering van deze wet lijkt te worden 
uitgesteld tot 2021, terwijl gepland was 
deze vanaf 2018 van kracht te laten zijn.

6 Hierbij is enige voorzichtigheid geboden: 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
geeft aan dat het voor musea moeilijk is 
precies aan te geven hoeveel uren vrij
willigers hebben gewerkt, deze cijfers 
achten zij dus niet voldoende betrouw
baar. Het aantal personen dat vrijwil
ligers werk in musea verricht, steeg voor 
de totale museumpopulatie tussen 2013 
en 2015 met ruim 9 procent, naar 33.867 
personen.

http://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=42474
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Sterke groei in  
vraag én aanbod  
in het bioscoop en 
filmtheaterveld

Sectoranalyse film
De filmsector maakt roerige tijden door. Een 
analyse van cijfers in de Cultuurindex Nederland 
en andere bronnen laat zien hoe onder meer 
digita lisering grootschalige veranderingen 
teweeg   brengt, in zowel het bioscoop en film
theater veld als op de homevideomarkt. Veel 
indicatoren over film laten een stijgende lijn zien, 
maar daar achter gaan verschillende ontwik ke
lingen in vraag en aanbod schuil.
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ede naar aanleiding van de Oscar
nominaties voor 2016 laaide in de media 

een discussie op over diversiteit op het witte 
doek en achter de schermen (o.a. Zonder auteur 
2015a en b, Teeffelen 2016). Studies van de 
Annenberg School for Communication and 
Journalism (University of California) laten zien 
dat in films uit de VS en een aantal andere grote 
filmproductielanden gender en culturele diver
siteit (nog) niet representatief zijn voor de 
samen leving (zie Smith et al. 2014 en 2016 voor 
cijfers). Over de diversiteit in het Nederlandse 
filmaanbod zijn geen vergelijkbare statistieken 
beschikbaar, maar journaliste Karin Wolfs stelt 
dat vrouwen nog vaak in clichérollen worden 
gecast (Wolfs 2015). Ook het realiseren van 
gelijke representatie van verschillende culturele 
achtergronden is urgent, zo merken Wolfs en 
collega Jos van den Burg op in gesprek met 

diverse betrokkenen in de filmsector (Burg et al. 
2017). Voor het Nederlands Filmfonds is het 
stimuleren van diversiteit in cast en crew in elk 
geval een belangrijke doelstelling in het beleid 
voor 20172020 (Nederlands Filmfonds 2016a, 
zie ook het door het dossier diversiteit van het 
Nederlands Filmfonds op www.filmfonds.nl). 

Aanbod
Intussen heeft digitalisering een heel ander soort 
diversiteit mogelijk gemaakt, namelijk een 
grotere variatie in de programmering van film
zalen. Dankzij het werken met digitale kopieën 
kunnen programmeurs eenvoudig verschillende 
films afwisselend vertonen in dezelfde zaal.  
In overleg met distributeurs kunnen zij ervoor 
kiezen bepaalde titels slechts een paar keer te 
vertonen, zonder veel moeite en tussen de ver
toningen van populairdere producties door. En 

Nederland 
Overige EUlanden
Verenigde Staten
Overige landen

Figuur 1. Aantal uitgebrachte films naar land van herkomst in 2015 (alleen films van leden van de Filmdistributeurs 
Nederland (FDN)). Bron: Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters 2016. 
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sinds de digitalisering is het aanbod van bio scopen 
en filmtheaters uitgebreid met event cinema, 
waarbij bijvoorbeeld sportwedstrijden en theater
voorstellingen (al dan niet live) op het witte 
doek worden vertoond (Willemsen et al. 2016) 
(zie ook de analyse van de Podium kunsten). 
 De beschikbare filmzalen kunnen niet alleen 
flexibeler worden benut, ze groeien ook in aan
tal. In 2015 hebben leden van de Nederlandse 
Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters 
(NVBF) de beschikking over liefst 817 doeken, 
ongeveer een derde meer dan in 2005. Er zijn 
ook bijna evenredig meer stoelen beschikbaar; 
dit aantal steeg in diezelfde periode met een 
kwart tot circa 135 duizend. De uitbreidingen 
zijn goeddeels dankzij ver en nieuwbouw van 
bioscopen, met soms heel grote complexen als 
resultaat. In 2015 telt Nederland dan ook 23 
zogenaamde multiplexbioscopen (met 8 of meer 

doeken1), in 2013 waren het er nog maar 18.  
In totaal zijn er in 2015 146 bioscopen en 39 
film theaters, respectievelijk 4 en 30 procent 
meer dan in 2005. 
 De in omvang toenemende en qua program
mering meer flexibele capaciteit in bioscopen en 
filmtheaters gaat gepaard met een groeiend aan
bod aan nieuwe films die worden uitgebracht 
door leden van FDN. Dit aantal steeg met 15 
procent in de periode 20052015, tot 371 films. 
Van de nieuw uitgebrachte films is meer dan een 
derde een productie uit de Verenigde Staten 
(144 films). 128 buitenlandse films komen uit  
de Europese Unie, 61 films zijn (co)producties 
van eigen bodem (zie figuur 1). Het aandeel  
van deze Nederlandse titels in alle nieuw  
uit gebrachte films bedraagt 16 procent in 2015, 
een stijging van 37 indexpunten ten opzichte van 
basisjaar 2005. De kwaliteit van die Nederlandse 

Figuur 2. Aandeel Nederlandse films in totale aantal bezoeken bioscopen en filmtheaters in Nederland  
(in procenten). Bronnen: Nederlands Filmfonds 2010, 2012 en 2017a
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films is in data niet (eenvoudig) te vatten, maar 
recensies en prijzen geven wel een indicatie 
daarvan, net als bezoekcijfers. Die laten zien dat 
de titels van eigen bodem relatief meer publiek 
trekken: waar 13 procent van alle verkochte 
tickets in 2005 voor een Nederlandse (co)
productie was, is dit 18,8 procent in 2015. Dat 
percentage laat sterke fluctuaties zien in de 
tussenliggende periode, en dat continueert in 
2016 (zie figuur 2). De schommelingen hangen 
samen met de specifieke titels die dat jaar worden 
uit gebracht; 2011 laat door de release van 
Gooische Vrouwen bijvoorbeeld een record
aandeel zien.2 

Publiek
Voor alle films die NVBFleden vertoonden, is 
er een groei van 60 procent in het aantal 
bezoeken, van 20,6 miljoen in 2005 naar bijna 33 
miljoen in 2015. 40 procent van die bezoeken is 
aan multi plextheaters (Nederlandse Vereniging 
van Bio scopen en Filmtheaters 2016). Dit terwijl 
‘slechts’ 26 procent van alle doeken in deze 23 

bioscopen te vinden is in 2015, en 33 procent van 
alle stoelen. Het bezoek is wel meer verspreid 
over het aanbod aan films dan twee decennia 
geleden. Sinds de jaren negentig is er een lichte 
daling in het deel van de bezoeken dat wordt 
afgelegd aan de twintig best verdienende films 
(zie Scholtens 2014 voor cijfers). In 2015 waren 
14 miljoen van alle verkochte tickets voor een 
van de top 20films (Nederlandse Vereniging  
van Bioscopen en Film theaters 2016). 
 Ondertussen neemt het bereik van bioscopen 
en filmtheaters toe; in 2015 heeft 56 procent van 
alle Nederlanders van zes jaar en ouder minstens 
eenmaal een bioscoop of filmtheater bezocht, in 
2005 was dit nog maar 44 procent (Stichting Film
onderzoek 2009 en 2016). De groei aan de vraag
zijde hangt samen met de uitbreiding van capaci
teit. Dat verband is wederkerig; enerzijds maakt 
de toenemende kaartverkoop investeringen in 
capaciteit mogelijk, anderzijds schept dat aan
bod de vraag. Zeker nieuwe bioscopen op nieuwe 
plekken – bijvoorbeeld aan de rand van de stad 
(NOS 2017) – kunnen nieuw publiek verwel

Pathé Amersfoort. 
Fotografie: Arjan Bronkhorst Photography
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komen. Hoewel cijfers over filmbezoek en de lig
ging van bioscopen (nog) niet aantonen dat de 
reisafstand tot een bioscoop of filmtheater signi
fi cant samenhangt met het wel of niet bezoeken 
van bioscopen en filmtheaters, en dat het kleiner 
worden van die afstand nieuwe mensen over  
de drempel trekt (Prins 2017), getuigt het toe
genomen bereik wel van nieuw publiek in de 
bioscopen en filmtheaters.
 Van de totale omzet in de Nederlandse film
markt in 2015, die 550 miljoen euro bedraagt, is 
276 miljoen euro de bruto recette van bioscopen 
en filmtheaters. Rekening houdend met inflatie 
is deze recette tussen 2005 en 2015 met 73 procent 
gestegen.3 De opbrengsten zijn iets harder geste
gen dan het aantal verkochte tickets, waar door 
de gemiddelde recette per ticket in 2015 dan  
ook iets hoger is dan in 2005. Dat heeft te maken 
met veranderingen in het aanbod van bioscopen: 
er zijn duurdere tickets op de markt gekomen 
voor bijvoorbeeld filmvertoningen in 3D. 

Thuismarkt
Naast de bruto bioscooprecette, werd in de 
Neder landse filmmarkt in 2015 naar schatting 
102 miljoen euro verdiend met de verkoop van 
dvd’s en blurays. Dat is veel minder dan de 329 
miljoen euro in 2005 (Nederlands Filmfonds 
2010). De cijfers bevestigen dat in een deel van 
de sector een krimp plaatsvindt. Er zijn in 2015 
dan ook veel minder winkels waar dvd’s, cd’s en 
vinyl worden verkocht, namelijk 169, waar het er 
nog 851 waren in 2005. Samenhangend met deze 
daling van 80 procent is er in diezelfde periode 
een krimp van 68 procent in het aantal verkochte 
dvd’s en blurays. De wijze waarop omzet wordt 
gegenereerd in de homevideomarkt verandert. 
 Intussen groeien video on demand (VOD) en 
payperview (PPV). Waar in 2010 de inkomsten 
uit VOD en PPV nog 24 miljoen euro bedroegen, 
is dit in 2015 (naar schatting) al 172 miljoen euro 
(Nederlands Filmfonds 2012 en 2016b). Als we 
overeenkomstig andere hier besproken geld
stromen de bedragen corrigeren voor prijs
stijgingen sinds 20053, is er nog steeds sprake van 
een verzesvoudiging van deze geldstroom tussen 
2010 en 2015. Die ontwikkeling laat echter te 
wensen over; de SociaalEconomische Raad 
(SER) en Raad voor Cultuur constateren dat 
bedrijven zoals aanbieders van streaming diensten 
goeddeels de winst opstrijken, zowel in de film

sector als in de muziekwereld (Commissie vervolg 
arbeidsmarktverkenning culturele sector 2017) 
(zie ook de analyse van de Podium kunsten).4 
Om vraag en aanbod af te stemmen, en een 
gedeeld belang te creëren, zouden alle open
baar makers van films aan de financiering van  
die producties bij moeten dragen, zo luiden  
de ambitie en het voorstel van het Nederlands 
Filmfonds (2017b). 
 Nadeel van VOD en PPV is dat er geen 
transparante cijfers beschikbaar zijn over de 
precieze opbrengsten of het aantal gebruikers 
daarvan (Nederlands Filmfonds 2017a). Op basis 
van onderzoek komt Telecompaper uit op 1,3 
miljoen Nederlandse huishoudens met een 
Netflixabonnement, eind 2015 (Telecompaper 
2016). Stichting Filmonderzoek schat dat 37 
procent van de Nederlanders van 16 jaar en 
ouder films kijkt via abonnementsdiensten zoals 
Netflix (Timmer et al. 2017). 
 Films (en series) worden ook nog veel illegaal 
bekeken; 22 procent van de Nederlanders (16+) 
geeft aan dit te doen (Timmer et al. 2017). Meer 
dan driekwart van deze ‘illegale kijkers’ combi
neert dit wel met gebruik van legaal aanbod, zo 
blijkt uit het onderzoek. Die studie laat echter 
ook zien dat er sprake is van een sterke toename 
in het illegaal bekijken van films sinds 2005, toen 
het nog maar 11 procent van de Nederlanders 
van 16 jaar en ouder betrof (Timmer et al. 2017). 
Door piraterij loopt de filmsector veel geld mis, 
reden voor onder andere Dutch Filmworks om 
actie te ondernemen om illegale afname te 
bestrijden (Ammelrooy 2017). 

Inkomen
Het aantal banen in de filmsector neemt volgens 
de Monitor creatieve industrie toe in de periode 
20052015, maar die ontwikkeling is niet per se 
positief. In 2015 werden circa 14,2 duizend banen 
geteld, in 2005 waren het er nog maar 9,8 duizend. 
Binnen de werkgelegenheid in de media en 
entertainmentsector is dit de grootste groei.  
De data zeggen echter niets over het type en  
de omvang van de betreffende contracten, noch 
over het salaris dat daaraan verbonden is. Uit 
onderzoek naar economische effecten van de 
Stimuleringsmaatregel Filmproductie van het 
Nederlands Filmfonds, blijkt wel dat zzp’ers en 
ondernemingen in de sector optimistisch zijn 
over ontwikkeling van onder andere de omzet 
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(Lauwen 2017). Niettemin is niet eenvoudig vast 
te stellen of inkomsten van individuele makers 
zich positief ontwikkelen.
 Een bron van inkomsten voor producenten 
zijn die uit auteursrechtgelden. In de Verkenning 
arbeidsmarkt cultuursector van de SER en de 
Raad voor Cultuur is te lezen dat met de komst 
van de Wet auteurscontractenrecht het regime 
bij films is aangepast, waardoor rechten van 
hoofd regisseurs, scenarioschrijvers en uitvoerend 
kunstenaars niet meer in een keer kunnen worden 
afgekocht. Bovendien ‘is nu wettelijk vastgelegd 
dat filmmakers geen afstand kunnen doen van 
hun recht op een billijke vergoeding’ (Commis
sie arbeidsmarktverkenning cultuursector 2016, 
69). Deze wet werd 1 juli 2015 van kracht en zou 
voor regisseurs, scenarioschrijvers en acteurs 
gunstig uit moeten pakken. De auteurs recht
gelden die door collectieve beheerorganisatie 
(cbo) Lira werden verdeeld aan onder meer 
scenarioschrijvers, zijn echter in 20052015 
gedaald, van 15 miljoen euro naar 9,4 miljoen 
euro.3 Tussen kabelexploitanten en de cbo’s Lira, 
Vevam en NORMA is sinds 2012 een juridische 
strijd gaande omtrent de auteursrecht
vergoedingen voor films (en televisieseries)  
die via kabelabonnementen te bekijken zijn. Lira 
spreekt in het kader van de daling in uitgekeerde 
bedragen van de ‘onwil van vooral kabel
exploitanten’ (Lira 2016, 4) om verschuldigde 
bedragen te voldoen.
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Noten
1 In het jaarverslag van de NVBF is te 

lezen dat in ‘de in Europa gangbare 
definitie voor “multiplex” is: bioscoop 
met acht tot zestien zalen. Bioscopen 
met zestien zalen of meer worden 
“mega plex” genoemd.’ In Nederland is 
er in 2015 geen megaplexbioscoop (zie 
Nederlandse Vereniging van Bioscopen 
en Filmtheaters 2016).

2 Gooische vrouwen groeide in 2011 uit tot 
een van de top 20 best bezochte Neder
landse films aller tijden (Nederlands 
Filmfonds 2017a). Dat maakte het aan
deel dat Nederlandse films hebben in 
alle bezoeken ook uitzonderlijk hoog  
in dat jaar.

3 Ten behoeve van de trendanalyse zijn 
alle geldstromen in de Cultuurindex 
Nederland gecorrigeerd voor cumula
tieve inflatie in de periode 20052015,  
op basis van de jaarmutaties van de 
consu mentenprijsindex. De betreffende 
prijs stijgingen zijn te raadplegen op  
CBS Statline.

4 Enkele grote streaming platforms zijn 
bovendien buitenlandse bedrijven, waar
door omzetten grotendeels weg vloeien 
uit Nederland. Zie ook filmfonds.nl.
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Verantwoording

Dataverzameling 
De Boekmanstichting is verantwoordelijk voor 
het verzamelen van statistieken voor indicatoren 
in de Cultuurindex Nederland. Een groot deel 
van de gegevens wordt verzameld uit openbare 
bronnen, zoals jaarverslagen van branche
organisaties en cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Daarnaast leveren 
organisaties soms specifieke cijfers voor de 
cultuurindex, zoals informatie over het aantal 
nieuwe Nederlandse boektitels. Een bron
vermelding per indicator is te vinden via het 
indicatorenoverzicht op www.cultuurindex.nl.  
 Cijfers moeten aan een aantal eisen voldoen 
om in de index te worden opgenomen: ze moeten 
betrouwbaar zijn, relevant voor de kunst en 
cultuur sector, en (twee)jaarlijks duurzaam 
worden verzameld, ten minste sinds 2007. 
 De Cultuurindex Nederland ontleent zijn 

kracht aan de unieke verzameling van cijfers, 
maar is daarbij tegelijkertijd afhankelijk van 
bijna 30 instellingen die de cijfers publiceren en 
aanleveren. Dat heeft als gevolg dat de cultuur
index gebonden is aan de keuzes die andere 
partijen maken in het verzamelen en beschik
baar stellen van informatie. Niettemin realiseert 
die aanpak een zo breed mogelijke weergave van 
de cultuursector. 

Aanpassingen ten opzichte van de vorige 
editie 
In 2013 en in 2015 zijn respectievelijk de eerste 
en tweede editie van de Cultuurindex Nederland 
gepresenteerd als workinprogress. De huidige, 
derde uitgave continueert deze insteek. Actuele 
trends en onderzoeken in de kunst en cultuur
sector nodigen immers uit tot een herevaluatie 
van de cijfers die in de cultuurindex zijn opge

http://cultuurindex.nl/indicatorenoverzicht
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nomen. Op basis van nieuwe inzichten en consul
tatie van het door de Boekmanstichting opgezette 
platform cultuurstatistici hebben verschillende 
aanpassingen en verbeteringen plaatsgevonden, 
waar nodig met terugwerkende kracht. Daar
door verschilt deze uitgave van de cultuurindex 
in enkele opzichten van de eerste en tweede 
editie. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

1 Voor de Boekmanstichting zijn in samen
werking met de Universiteit van Amsterdam 
gegevens van de Vereniging Bedrijfscollecties 
Nederland (VBCN) beschikbaar gekomen,  
op basis waar  van twee indicatoren zijn toe
gevoegd aan de cultuurindex. De eerste 
indicator is het aantal leden van de VBCN en 
maakt deel uit van de pijler Capaciteit, de 
tweede is toe gevoegd onder de pijler 
Geldstromen en laat zien hoe het aankoop
budget van leden van de VBCN (een panel) 
voor hun bedrijfskunst collecties zich ont
wikkelt. De indicatoren zijn van toegevoegde 
waarde voor de cultuur index, aangezien 
daarin nog geen data waren opgenomen over 
dit deel van de kunstmarkt. 

  De tweede indicator, over het aankoop
budget van VBCNleden, verdient toelichting. 
Deze bevat namelijk gegevens van 23 bedrijfs
collecties die in 2015 lid waren van de VBCN 
en die hun aankoopbudgetten over de jaren 
20052015 ter inzage hebben gegeven voor 
onderzoek. De selectie van 23 bedrijfs
collecties is tot stand gekomen op basis van  
de bereidheid van de organisaties om deze 
gegevens met de onderzoekers te delen.  
De betreffende bedrijven omvatten het feno
meen bedrijfscollecties in haar volle breedte 
in Nederland, variërend van commer ciële 
bedrijven uit de bancaire sector, produ centen 
en retailers, tot overheids instanties en semi
publieke instellingen zoals (academische) 
ziekenhuizen. Daarmee kan deze selectie als 
indicatief beschouwd worden voor de ontwik
keling van het fenomeen in Nederland.

2 Een trendbreuk in cijfers over musea bleek 
helaas onvermijdelijk, vanwege een nieuwe 
afbakening van het museumbestel waartoe 
het CBS, de Museumvereniging en de Rijks
dienst voor Cultureel Erfgoed gezamenlijk 
zijn gekomen. Volgens de nieuwe definitie zijn 

er minder musea; het aantal instellingen in 
2015 is teruggebracht naar 685 musea. Van
wege deze trendbreuk zijn museumcijfers 
over 2015 en voorgaande jaren niet goed 
vergelijkbaar.

3 Eenzelfde probleem deed zich voor bij de 
indicator Overheidsuitgaven. ‘Doordat er 
steeds minder gedetailleerde broninformatie 
beschikbaar is, is de kwaliteit van de statistiek 
onder druk komen te staan,’ zo schrijft het 
CBS op haar website, met als gevolg dat deze 
tabel over overheidsuitgaven uiteindelijk na 
2012 is stopgezet. Voor de cultuurindex zijn 
daarom cijfers over overheidsuitgaven aan de 
kunst en cultuursector verzameld middels 
een andere statistiek van het CBS, namelijk 
die over totale overheidsuitgaven binnen de 
functie ‘8.2 cultuur’ volgens de COFOG
indeling (zie CBS Statline). 

Bij enkele cijfers moeten we verder de volgende 
opmerkingen plaatsen: 

1 Door een wijziging of correctie in de brondata 
of dataverzameling zijn één of meerdere 
index cijfers van een aantal indicatoren 
gewijzigd ten opzichte van vorige edities van 
de Cultuur index Nederland. Welke indica
toren dat zijn, is terug te vinden in de voet
noten onder de Overzichtstabel. 

2 Ten behoeve van trendanalyse zijn voor de 
pijler Geldstromen alle opgenomen bedragen 
gecorrigeerd voor cumulatieve inflatie. Dat 
geldt ook voor giften van huishoudens en uit 
nalatenschappen onder de pijler Participatie. 
Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op de jaar
mutaties van de consumentenprijsindex (zie: 
CBS Statline).

Zie voor overige opmerkingen de voetnoten 
onder de Overzichtstabel. 

Weging 
De vier pijlers waarop de gegevens uit de 
Cultuur index Nederland zijn gebaseerd, tellen 
even zwaar mee bij het berekenen van de totaal
index. We kennen dus aan Capaciteit, Partici
patie, Geldstromen en Concurrentiekracht een 
gelijk gewicht toe. Binnen elke pijler tellen de 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/overheid-cultuur-sport-en-recreatie
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82902NED&D1=0&D2=0,56,59-60&D3=a&D4=10,12,14-20&HDR=G3&STB=T,G2,G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70936NED&D1=0&D2=558,571,584,597,610,623,636,649,662,675,688&HDR=T&STB=G1&VW=T
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verschil lende kernindicatoren ook even zwaar 
mee. Elke kernindicator bestaat vervolgens uit 
meerdere indicatoren, die ieder hetzelfde 
gewicht in de schaal leggen. Wanneer een kern
indicator bijvoor beeld drie indicatoren omvat, 
draagt iedere indicator voor een derde bij aan 
deze kernindicator. Maar wanneer een andere 
kern indicator uit acht indicatoren bestaat, dan 
tellen deze ieder voor een achtste mee in de 
kern indicator. Zodoende is er geen weging op 
inhoudelijke gronden – specifieke cijferreeksen 
worden niet meer of minder belangrijk geacht – 
maar krijgen indicatoren desondanks indirect 
verschillende wegingen, afhankelijk van de 
kernindicator en pijler waarin zij zijn onder
gebracht. Dit omdat op deze manier de vier 
pijlers van de cultuursector – Capaciteit, 
Participatie, Geldstromen en Concurrentie
kracht – evenwichtig bijdragen aan de totale 
indexcijfers. Dat geldt ook voor de kern
indicatoren onder de pijlers. Deze indeling 
realiseert de doelstelling een valide cultuurindex 
samen te stellen, die verschillende thema’s in 
kaart brengt en zo min mogelijk wordt ver
tekend door de mate waarin statistieken 
beschik baar zijn.

Indexering 
Met indexcijfers worden ontwikkelingen 
uitgedrukt als verschillen ten opzichte van het 
basisjaar. Het is daarom van groot belang vast te 
stellen of dit basisjaar in enig opzicht uitzon
derlijk was. In 2005 was er geen sprake van een 
economische recessie, noch van grote veran
deringen in het cultuurbeleid van overheden.  
De digitalisering was reeds aan de gang en zette 
verder door, en maakt dan ook geen plotselinge 
ontwikkeling door. 2005 was in bredere maat
schappelijke context geen bijzonder jaar en is 
zodoende geschikt als basisjaar voor de Cultuur
index Nederland.
 Een nadeel van indexering is dat bij groei 
vanaf een laag beginpunt tot een fors indexcijfer 
voor één indicator, ook de betreffende kern
indicator en pijler omhoog worden getrokken. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij het zeer sterk 
gestegen aandeel exportwaarde van muziek 
van Nederlandse artiesten in de totale 
exportwaarde, van slechts 0,012 procent in 2005 
tot 0,043 procent in 2015. Het bijhorende index
cijfer is extreem hoog – 371 – en heeft een grote 

invloed op de uitkomst van de pijler Con cur ren
tiekracht (125). Zonder deze indica tor zou de 
pijler Concurrentiekracht op 112 uit komen.  
Dit is een gevolg van het geïndexeerd bundelen 
van cijfers en toont aan dat het nood zakelijk is 
de specifieke achter liggende cijfer reeksen te 
duiden en in per spec tief te zien.
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Dankwoord

Voor een analyse van de cultuursector – zoals wij deze in De Staat van Cultuur 3 geven – zijn bijdragen vanuit de 
sector zelf van groot belang. In het bijzonder willen we daarom de gastredacteuren bedanken die vanuit hun expertise 
waardevolle feedback hebben gegeven op eerste versies van de hoofdstukken: Simon van den Berg, Arne Dee, Esther 
de Groot, Jonathan Mees, Marjolein Oomes, Jorien Scholtens, Heleen Tersteeg en Henk Vinken. Daarnaast hadden  
de Cultuurindex Nederland en De Staat van Cultuur 3 nooit kunnen verschijnen zonder het grote aantal personen en 
instellingen dat – jaar in, jaar uit – nauwgezet cijfers verzamelt over de cultuursector. Voor het aanleveren van cijfers 
voor de Cultuur index Nederland 20052015 zijn wij de volgende partijen dan ook veel dank verschuldigd:

• APE Onderzoek & Advies
• Artfacts.net
• Buma/Stemra
• CentERdata
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
• Cultuurconnectie
• Dialogic
• GfK Retail & Technology
• KVB Boekwerk
• Locatus
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW)
• Mondriaan Fonds
• Nederlandse Galerie Associatie (NGA)
• Nederlandse Vereniging van Bioscopen en 

Filmtheaters (NVBF)
• Nederlandse Vereniging van Producenten en 

Importeurs van beeld en geluidsdragers 
(NVPI)

• Perfect & More BV
• Pictoright
• Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt (ROA)
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE)
• Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
• Stichting Filmonderzoek
• Stichting iMMovator
• Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira)

• Stichting ter Exploitatie van Naburige 
Rechten (Sena)

• Universiteit van Amsterdam, Faculteit der 
Geesteswetenschappen

• Vereniging Bedrijfscollecties Nederland 
(VBCN)

• Vereniging Hogescholen
• Vereniging Nederlandse Poppodia en 

Festivals (VNPF)
• Vereniging van Schouwburg en 

Concertgebouwdirecties (VSCD)
• Vrije Universiteit Amsterdam, Filantropische 

Studies



60DE STAAT VAN CULTUUR 3DE STAAT VAN CULTUUR 3

•

Colofon

Auteurs: 
Kimberly van Aart, Rogier Brom, Bjorn Schrijen

Redactie: 
Kimberly van Aart, Rogier Brom, Jack van der Leden, 
André Nuchelmans, Bjorn Schrijen

Gastredacteurs:
Simon van den Berg (analyse podiumkunsten)
Arne Dee (analyse podiumkunsten)
Esther de Groot (analyse erfgoed)
Jonathan Mees (analyse film)
Marjolein Oomes (analyse letteren)
Jorien Scholtens (analyse film)
Heleen Tersteeg (analyse letteren)
Henk Vinken (analyse beeldende kunst)

Eindredactie en correctie: 
Taalbureau IJ, Amsterdam
Vormgeving: 
Joseph Plateau, Amsterdam
Beeldredactie: 
Joseph Plateau, André Nuchelmans

www.cultuurindex.nl 

De Cultuurindex Nederland biedt een unieke, natio
nale reflectie op de staat van cultuur op basis van 
meer dan 80 indicatoren. Gegroepeerd in aanbod, 
vraag, financiering en concurrentie, presenteert  
de cultuur index statistieken over zowel commerciële 
als nonprofit sectoren. Eens per twee jaar verschijnt 
De Staat van Cultuur, waarin het omvangrijke palet 
aan cijfers bij elkaar wordt gebracht, en inzichten 
worden gedeeld met cultuur velden, overheden en 
wetenschappers. 

De Staat van Cultuur 3 is een uitgave van de 
Boekman  stichting. 

Alle rechten voorbehouden. 
 Niets uit deze uitgave mag worden verveel
voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha 
nisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige 
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
 Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze 
uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) dient 
men zich tot de uitgever te wenden.
 Al het mogelijke is gedaan om rechthebbenden 
van beeld te achterhalen. Indien u meent over 
auteurs rechten te beschikken van beeld in deze 
publicatie, kunt u contact opnemen met de 
Boekman   stichting in Amsterdam.
 Alle in deze uitgave vermelde cijfers zijn met  
de grootst mogelijke zorg verzameld, maar ondanks 
deze inspanningen kan het voorkomen dat in de 
toekomst correcties van data noodzakelijk zijn.

Amsterdam, maart 2018

http://www.cultuurindex.nl/)

