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De Cultuurindex Nederland weerspiegelt de 
trend van fusie en sluiting. Het totaal aantal 
instellingen en ondernemingen in de culturele 
sector daalt. Daartegenover staat dat de 
waardering voor het cultuuraanbod toeneemt, 
en dat het draagvlak1 van veel culturele 
organisaties groter wordt. Dit blijkt uit de 
resultaten van het Cultuursector Merken-
onderzoek 2006-2015.

Hendrik Beerda

Draagvlak voor cultuurv
groeit

aarlijks meet Hendrik Beerda Brand 
Consultancy de merken in de Nederlandse 

cultuursector met het merkenmodel Brand-
Alchemy™ 2, dat met de Universiteit van 
Amsterdam is ontwikkeld. Dit merken onder-
zoek wordt sinds 2006 in de even jaren op 
nationaal niveau uitgevoerd. In de oneven jaren 
vindt per provincie een verdiepingsonderzoek 
plaats. Het Cultuursector Merkenonderzoek 
monitort op nationaal niveau in zeventien 
segmenten de cultuurmerken.3 Het provinciale 
verdiepingsonderzoek beperkt zich tot de merk-
ontwikkeling van culturele organisaties.
 Het Cultuursector Merkenonderzoek heeft 
twee fasen. In de eerste onderzoeksfase wordt 
de spontane bekendheid van de cultuurmerken 
gemeten. De respondenten wordt gevraagd 
spontaan namen te noemen van de culturele 
organisaties. In de tweede fase4 wordt voor de 

J
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Top 10 merkkracht cultuurmakers

1. André van Duin
2. Marco Borsato
3. Guus Meeuwis
4. Ilse de Lange
5. Herman Finkers
6. André Rieu
7. Paul de Leeuw
8. Joop van den Ende Theaterproducties
9. Golden Earring
10. Bløf

Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy, Cultuursector Merken-
onderzoek Nederland 2014 (basis: representatieve doorsnede van 
de Nederlandse bevolking, 18+).

Onder de aanbieders van cultuur nemen het Anne 
Frank Huis en het Rijksmuseum steevast een do-
minante merkpositie in. Vrijwel alle Neder lan ders 
kennen deze instellingen en ook de waardering 
en binding zijn sterk. Net als bij nummer 3, Pathé, 
komt deze merkkracht tot uiting in een omvang-
rijk en breed publiek. Pathé neemt een uitzon-
derlijke positie in omdat een sterke tegenspeler 
op nationaal niveau ontbreekt. De sterke positie 
van Ahoy Rotterdam, op plaats 4, is behalve aan 
de culturele activiteiten te danken aan alle andere 
evenementen die de instel ling herbergt.

Top 10 merkkracht cultuuraanbieders

1. Anne Frank Huis
2. Rijksmuseum Amsterdam
3. Pathé
4. Ahoy Rotterdam
5. Madame Tussauds Amsterdam
6. Van Gogh Museum
7. Het Spoorwegmuseum
8. Paleis Het Loo
9. Amsterdam ArenA
10. Nederlands Openluchtmuseum

Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy, Cultuursector Merken-
onderzoek Nederland 2014 (basis: representatieve doorsnede van 
de Nederlandse bevolking, 18+).

Sterke cultuursector 
Vergelijking van de resultaten van het Cultuur-
sector Merkenonderzoek met de uitkomsten van 
andere merkenonderzoeken levert telkens een 
zeer positief beeld op van de culturele merken 
(zie fi guur 1). De professionals en organisaties 

spontaan bekendste merken de merkkracht 
onderzocht, bestaande uit geholpen bekendheid, 
waardering en binding.5 Het nationale onder-
zoek meet aanvullend ook het merkimago, 
(intentie tot) bezoek/aankoop en groei verwach-
ting. Aan het laatste, nationale merkenonderzoek 
van 2014 namen 3000 respondenten uit een 
online panel deel. Het meest recente, provinciale 
onderzoek van 2015 had 15.700 deelnemers.

Merkkracht cultuursegmenten (= gemiddelde 
van geholpen bekendheid, waardering en 
binding van de 150 spontaan bekendste 
personen en instellingen in de culturele sector)

Uit het laatste nationale merkenonderzoek 
blijkt dat zangers wederom het sterkste segment 
van de Nederlandse cultuursector vormen. Bij 
zangers zijn de bekendheid, waardering en 
binding gemiddeld het best ontwikkeld. Ook de 
kortingspassen (waaronder de Museumkaart en 
CJP) vormen een zeer goed ontwikkeld segment. 

1. Zangers
2. Kortingspassen
3. Cabaretiers
4. Musici
5. Concert- en festivalorganisatoren +

theater- en muziekproducenten
6. Muziekgezelschappen
7. Acteurs
8. Cultuurprijzen
9. Musea
10. Podia
11. Kunstenaars
12. Festivals
13. Dansgezelschappen
14. Ticketingbedrijven
15. Bioscopen
16. Theatergezelschappen

Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy, Cultuursector Merken-
onderzoek Nederland 2014 (basis: representatieve doorsnede van 
de Nederlandse bevolking, 18+).

Professionals met een lange staat van dienst 
domineren de ranglijst van sterkste cultuur-
merken. Sinds de eerste meting van 2006 
behoren André van Duin, Marco Borsato en 
Guus Meeuwis tot de meest geliefde cultuur-
makers van Nederland. 

BM105_ binnen.indd  37BM105_ binnen.indd   37 17-11-15 17:0517-11-15   17:05



38

 Op Panorama Mesdag, Museum Het 
Rembrandt   huis en het Van Abbe Museum 
na wisten alle musea die in 2012 tot de nationale 
top van sterkste museummerken behoorden, 
hun positie uit te bouwen. Dankzij een succes-
volle heropening met veel persaandacht besteeg 
het Zwolse Museum de Fundatie het nationale 
merkenpodium. Paleis Het Loo in Apeldoorn 
slaagde erin om vanuit het niets in één klap in 
de museale top 10 te belanden. Science Center 
NEMO en het Zuiderzeemuseum waren al 
sterke merken binnen de dagattractiesector, 
maar hebben recentelijk ook als museum een 
sterke nationale reputatie opgebouwd. 

Concurrentiestrijd in de podiumsector
De cijfers uit het Cultuursector Merken -
onderzoek laten zien dat de concurrentie in 
de podium sector moordend is. Hoewel Ahoy 
Rotterdam de eerste merkpositie behoudt, 
is de lijst van sterkste podiummerken fors 

in de cultuur sector blijken een veel sterker 
imago te hebben dan hun collega’s in de sport-
sector. Verder is het draagvlak voor cultuur 
sterker dan dat voor goede doelen. Tot slot zijn 
ook de 100 sterkste cultuurmerken, met name 
op de pijlers waar dering en binding, meer 
ontwik keld dan de merken van de 100 grootste 
sponsors van Neder land.

Musea klimmen uit dal
In de periode 2012-2014 is de positie van de 
Nederlandse musea fors versterkt. De her-
opening van het Rijksmuseum in 2013 leverde 
hieraan een zeer belangrijke bijdrage. Ook het 
verstommen van de negatieve berichtgeving uit 
politiek Den Haag deed de sector goed. In 2012 
liepen vooral musea veel imagoschade op door 
geluiden dat cultuur een geldverslindende, linkse 
hobby zou zijn. Opmerkelijk was hierbij dat 
deze reputatiedaling zich uitsluitend voordeed 
onder niet-bezoekers (Beerda 2013). 
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Figuur 1. Vergelijking merkkracht cultuursector met andere sectoren, 2014 (in procenten)

Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy, Cultuursector Merkenonderzoek Nederland 2014, Sportsector Merkenonderzoek 2014, Goededoelensector Merkenonderzoek 
2014 en Sponsor Merkenonderzoek 2014 (basis: representatieve doorsnede van de Nederlandse bevolking, 18+).
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zoek op provincieniveau valt op dat inwoners 
van Overijssel, net als in 2013, het minst tevreden 
zijn over het cultuuraanbod in hun provincie. 
In Noord-Holland is het draagvlak voor het 
provin ciale cultuuraanbod het sterkst. De hoge 
notering van Friesland houdt verband met de 
populariteit van de traditionele zeilevenementen 
in de provincie en andere ijzersterke merken 
zoals De Kast, Oerol en het Fries Museum.

Draagvlak van het cultuuraanbod per provincie 
(+ vergelijking met 2013)

1. Noord-Holland (index: 139; 2013: 145)
2. Friesland (index: 119; 2013: 125)
3. Groningen (index: 118; 2013: 121)
4. Zuid-Holland (index: 107; 2013: 101)
5. Drenthe (index: 104; 2013: 107)
6. Utrecht (index: 99; 2013: 104)
7. Zeeland (index: 98; 2013: 94)
8. Limburg (index: 96; 2013: 94)
9. Gelderland (index: 91; 2013: 86)
10. Flevoland (index: 78; 2013: 76)
11. Noord-Brabant (index: 77; 2013: 73)
12. Overijssel (index: 74; 2013: 73)

Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy, Cultuursector 
Merkenonderzoek Provincies 2013-20156.

Een vergelijking van de merkenonder zoeks-
cijfers met de uitkomsten van recent onderzoek 
van bureau Berenschot over de provinciale 
cultuurbezuinigingen laat zien dat de provincie 
met het zwakste cultuuraanbod (de gemiddelde 
merkkracht van de 50 sterkste cultuurmerken is 
in deze provincie het laagst), het meest bezuinigt 
op cultuur. Sinds 2011 zijn de Overijsselse uit-
gaven aan cultuur met maar liefst 75 procent 
gedaald. Ook in Noord-Brabant, dat er op 
cultureel vlak al zwak voor staat, daalde het 
provinciale cultuurbudget, met 21 procent 
(Vinkenburg 2015a, Vinkenburg 2015b).
 Ondanks forse bezuinigingen door Noord- 
Holland (42 procent) zijn Noord-Hollanders het 
meest tevreden over het aanbod van musea, podia, 
bioscopen en festivals in hun provincie. Een be-
langrijk deel van de beeldbepalende cultuur -
instellingen in Noord-Holland wordt dan ook 
door de rijksoverheid gesubsidieerd en bevindt 
zich in de hoofdstad. Sinds de vorige meting in 
2013 daalde het cultuurbudget in deze provincie 
fors en staat het draagvlak onder druk. 

in beweging. Grote concert locaties als de 
Amster dam ArenA, nieuwkomer Ziggo Dome 
en de GelreDome domineren de podiumtop. 
 De theatersector laat een forse reputatie-
stijging voor het DeLaMar Theater in Amster-
dam zien en de Stadsschouwburg Utrecht en het 
Apeldoornse Orpheus zijn toegetreden tot de 
nationale concurrentiestrijd. Oude, vertrouwde 
namen als Het Concertgebouw Amsterdam, 
Luxor Theater Rotterdam, Stadsschouwburg 
Amsterdam en Melkweg verliezen terrein.

Amsterdam blijft de podiumsector domineren. 
De top 10 van sterkste merken bevat 7 Amster-
damse podia. In volgorde van merkkracht: Am-
ster  dam ArenA, Carré, Ziggo Dome, Heineken 
Music Hall, Paradiso, Het Concert gebouw en 
DeLaMar Theater. Alleen Ahoy (op de eerste 
positie), GelreDome (7) en Luxor Theater Rotter-
dam (10) bevinden zich buiten Amsterdam.

Festivalsector versterkt 
De groei van het aantal festivals stuwt het draag-
vlak voor de sector op. De gemiddelde Neder-
lander ervaart de groei als een verrijking. Bij 
de vorige meting in 2013 leek er sprake te zijn 
van een zekere (festival)verzadiging van de 
markt en afname van positieve media-aandacht 
(Beerda 2013). Aan deze kentering lijkt een einde 
gekomen. In de periode 2012-2014 zijn het 
Neder  lands Film Festival, de Museumnacht 
Amsterdam, het Holland Festival en IDFA 
toe getreden tot de basis van nationale festival-
merken. Geen enkel festival verloor zijn 
natio  nale status tussen 2012 en 2014, maar het 
draag vlak van de gerenommeerde evenementen 
verwaterde enigszins. De top 3 van sterkste 
festival merken wordt al jaren gevuld door 
producties van Mojo Concerts: Pinkpop, Lowlands 
en het North Sea Jazz Festival.

Overijssel bezuinigt het meest op cultuur
Als we kijken naar het recente merken onder-

De gemiddelde Nederlander 
ervaart de groei van het aantal 
festivals als een verrijking
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Noten
1 Draagvlak heeft in dit artikel betrekking 

op merk(kracht). In de Cultuurindex 
Nederland omvat de kernindicator 
Draag  vlak inzet van vrijwilligers en 
fi nanciële giften van huishoudens.

2 Met BrandAlchemy™ wordt ook 
merkenonderzoek uitgevoerd in de 
boeken-, goededoelen-, sponsor-, sport- 
en ziekenhuissector en voor steden, 
streken en provincies. Hiervoor wordt 
gebruikgemaakt van een onderzoeks-
bureau dat aangesloten is bij de Markt-
OnderzoekAssociatie (MOA), en dat 
een representatieve steekproef gebruikt 
die voldoet aan de Gouden Standaard 
(zie www.moaweb.nl/Services/gouden-
standaard). Hierbij wordt gelet op 
geslacht, leeftijd en opleiding, maar ook 
op wekelijkse arbeidstijd, woonsituatie 
en dergelijke.

3 De segmenten zijn: 1. acteurs en 
regisseurs, 2. beeldend kunstenaars, 
ontwerpers en architecten, 3. cabaretiers, 
4. concert- en festivalorganisatoren, 
5. dansers, dansgezelschappen en choreo-
grafen, 6. festivals en concertseries, 
7. fi lmhuizen en bioscopen, 8. kortings-
regelingen en tegoedbonnen, 9. kunst- 
en cultuurprijzen, 10. musea en monu-
menten, 11. musici, dj’s, componisten en 
dirigenten, 12. muziekgezelschappen, 
13. podia, 14. theater- en muziek-
producenten, 15. theater- en opera-
gezelschappen, 16. ticketingbedrijven en 
17. zangers. In 2013 zijn de segmenten 
kortingspassen, concert- en festival-
organisatoren, theater- en muziek-
producenten, en cultuurprijzen 
toegevoegd.

Regionale impulsen
Met name de grote verschillen in tevredenheid 
over het cultuuraanbod per provincie zijn een 
aandachtspunt. In Overijssel, Noord-Brabant en 
Flevoland is het draagvlak voor het cultuur-
aanbod in de eigen provincie beperkt en is ver-
sterking gewenst. Omdat zich in deze provincies 
relatief weinig nationaal gesubsidieerde 
cultuurinstellingen bevinden, is ondersteuning 
vanuit de provincie en gemeenten nodig. 
Deze regionale impulsen kunnen zorgen voor 
een betere balans in de tevredenheid van 
Neder landers over het cultuuraanbod. • 

4 In het nationale onderzoek wordt voor 
150 merken de tweede onderzoeksfase 
uitgevoerd. Het provinciale vervolg-
onderzoek meet voor de twaalf provincies 
het draagvlak van de 50 spontaan 
bekendste cultuurmerken.

5 Geholpen naamsbekendheid (= kent u 
de naam ja/nee?), waardering (= beoor-
deling op een 5-puntsschaal van totaal 
geen waardering tot bijzonder veel 
waardering) en binding (= beoordeling 
op een 5-puntsschaal van totaal niet 
verbonden tot zeer sterk verbonden).

6 De index is gebaseerd op de gemiddelde 
merkkracht van de 50 sterkste cultuur-
merken per provincie. Index 100 = de 
gemiddelde score van de top 50’s van 
alle provincies.

Dordrecht, Het Hof van Nederland, ca. 3000 bezoekers. 
Copyright: Dordrecht marketing

Bergen op Zoom, Markiezenhof, 3236 bezoekers. 
Copyright: Gemeente Bergen op Zoom
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Open Monumentendag 2015

Totaal aantal bezoekers: 1 miljoen

Drukst bezochte gemeenten:
Amsterdam: 38.500 bezoekers
Dordrecht: 31.000 bezoekers
Bergen op Zoom: 30.000 bezoekers

Amsterdam, Oude Kerk, 6575 bezoekers. Fotografi e: Paul Nieuwenhuizen
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