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Onderwerp : Monitor Cultuurparticipatie 2022

Geachte Statenleden,

Met deze brief informeren wij u graag over de uitkomsten van de monitor cultuurparticipatie
2022. Aan u is toegezegd dat dit onderzoek iedere vier jaar wordt herhaald. In 2018 was
het eerste onderzoek in Fryslan en eind 2022 is dit opnieuw uitgevoerd.

De monitor cultuurparticipatie betreft een onderzoek onder inwoners van Fryslan en geeft
inzicht in de motivatie, deelname en het bezoek aan culturele activiteiten. Hierbij wordt
gekeken naar verschillen tussen leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en woonomgeving.
Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder 30.000 huishoudens in Fryslan.
Daarnaast is het onderzoek ook via een social media campagne onder de aandacht
gebracht. Bijna 2.800 Friezen van 18 jaar en ouder hebben de enquete ingevuld.

Van de ondervraagden heeft 89% aangegeven cultuur belangrijk te vinden. 63% van de
respondenten vindt dat er in Fryslan een ruim en divers cultureel aanbod is. In de afgelopen
12 maanden heeft ruim driekwart in ieder geval een culturele activiteit beoefend. Daarbij
worden muziek, film, videokunst en fotografie het meest genoemd. Verder gaf 94% van de
respondenten aan het belangrijk te vinden dat kinderen in het onderwijs kennis maken met
cultuur.

De interesse voor cultuur verschilt per leeftijdsgroep en opleidingsniveau. Hoger en
middelbaar opgeleiden geven aan vaker culturele activiteiten te beoefenen of te bezoeken.
Het lijkt daarbij weinig uit te maken of iemand in de stad woont of op het platteland. Gebrek
aan interesse wordt als belangrijkste reden genoemd om niet mee te doen aan een
culturele activiteit.
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In vergelijking met 2018 kan over het algemeen gesteld worden dat de verschillen tussen
beide metingen klein zijn. Streamingsdiensten en online diensten zijn de afgelopen 4 jaar
wel belangrijker geworden. Het aantal ondervraagden dat in 2022 een culturele activiteit
heeft beoefend lag iets hoger dan in 2018. En in vergelijking met 2018 geven respondenten
nu aan meer culturele activiteiten te willen beoefenen.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen door overheden en culturele instellingen worden
gebruikt om beter in te spelen op de culturele behoeften van de inwoners van Fryslan. U
treft het rapport en de factsheet in de bijlagen.

Tot slot attenderen wij u nog graag op een ander onderzoek, uitgevoerd door het LKCA
(landelijk centrum amateurkunst) , over de rol van de provincie en het verschil in provinciaal
cultuurbeleid op het gebied van kunsteducatie en -participatie, waarin ook het beleid van de
Provincie Fryslan opgenomen is. De onderzoeksresultaten van het LKCA zijn te vinden op
de websit'www.lkca.nl.

Gedeputdprd Staten van Fryslan,

r6k7oorzitter

A. Schepers, MSc, secretaris
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