
Monitor Cultuurparticipatie Fryslan 2022

Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin culturele activiteiten 

worden beoefend 

en de mate waarin culturele activiteiten en/of plekken worden bezocht. 

Cultuurbeoefening in de afgelopen 12 maanden 
(van vaak naar minder vaak opgesomd).

	n Film videokunst fotografie
	n Muziek maken
	n Tekenen, schilderen, grafisch werk
	n Erfgoed
	n Toneel
	n Verhalend
	n Creatieve computerproducties
	n Beeldhouwen
	n Dansen
	n Website, games, VR.

Er is gekeken naar verschillen tussen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 
en woonomgeving en motivatie.

	n 80% van de respondenten heeft een culturele activiteit beoefend. 
	n Vrouwen beoefenen activiteiten over het algemeen vaker dan 

mannen. 
	n  Hoe ouder de respondent hoe lager het percentage dat de culturele 
activiteit beoefend. 
	n  Hoger en middelbaar opgeleiden geven vaker aan culturele 
activiteiten te beoefenen dan de respondenten die laag opgeleid 
zijn. 
	n  Er is geen verschil in de mate waarin culturele activiteiten worden 
beoefend tussen respondenten uit de stedelijke omgeving en 
respondenten wonend op het platteland. 

	n  Geen interesse is de belangrijkste reden om niet of slechts weinig 
activiteiten te beoefenen. Geen tijd wordt ook nog redelijk vaak 
genoemd.

De meerderheid van culturele activiteiten wordt met 
name individueel uitgevoerd. 
Het zelf kunnen bepalen wanneer men wat doet is de meest genoemde 
reden om een activiteit individueel uit te oefenen. 

Muziek, maar vooral dans en podiumkunst worden relatief vaak in 
groepsverband uitgevoerd. 

Voornaamste redenen voor mensen om een activiteit in groepsverband 
te doen is dat men het fijn vindt de activiteit met anderen te doen, 
nieuwe mensen te ontmoeten, omdat het makkelijker is de activiteit 
samen met anderen te doen én dat men gestimuleerd wordt om beter te 
worden door professionele begeleiding

Kind en cultuur 

Vrijwel alle respondenten zijn van mening dat het belangrijk is dat 
kinderen in het onderwijs kennis maken met cultuur. Een groot deel van 
hen hebben zelf ook in hun onderwijsjaren kennis gemaakt met cultuur 
en culturele activiteiten. De ouders vinden deelname van hun kinderen 
aan culturele activiteiten vooral belangrijk omdat dit het creatieve 
denken bevordert, sociale vaardigheden stimuleert, kinderen zo kennis 
maken met andere talen en culturen en omdat het ontspannend is en 
voor vermaak zorgt.



Cultuurbezoek in de afgelopen 12 maanden 
(van vaak naar minder vaak opgesomd).

	n Bezienswaardigheden, dorpen en steden. 
	n Film of serie via streamingsdienst.
	n Weblog, vlog of muziek via internet.
	n Musea, galerie, tentoonstelling
	n Film in bioscoop of filmhuis.
	n Toneelvoorstelling.
	n Concert Popmuziek
	n Festival
	n Openbare Bibliotheek
	n Concert klassieke muziek of koren
	n Cabaret
	n Lezing over kunst, kunstgeschiedenis, literatuur
	n Musical
	n Familie, Jeugd of kindervoorstelling
	n Poëzie of literatuur
	n Dansvoorstelling
	n Arcief
	n Opera

Er is gekeken naar verschillen tussen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 
en woonomgeving en motivaitie.

	n 99% van de respondenten heeft een culturele activiteit bezocht. 
	n  De interesse in culturele activiteiten verschilt sterk per leeftijd. 
Sommige activiteiten worden meer door de jongste leeftijdsgroep (18-
34 jaar) bezocht (streamingsdiensten, internetactiviteiten, bioscoop, 
musicals, popconcerten en festivals) en andere juist meer door de 
oudere respondenten (klassieke concerten, archief, lezingen over kunst 
ed.). 
	n  Het bezoeken van een familie, jeugd of kindervoorstelling gebeurt het 
meest in de leeftijdsgroep 35-49 jaar. Hoger opgeleiden bezoeken een 
plek of activiteit vaker dan lager opgeleiden. 
	n Het verschil in cultuurbezoek tussen stads- en plattelandbewoners is 

klein. 
	n  Geen interesse is de belangrijkste reden om niet of slechts weinig 
activiteiten te bezoeken. Geen tijd wordt ook nog redelijk vaak 

genoemd. Andere redenen zijn dat het aan bod te duur, te ver weg of 
niet leuk is.

Stellingen over cultuur en cultuurdeelname 
(Het precentage geeft aan hoeveel respondenten het hiermee eens 
waren).

47% - Ik vind het fijn als culturele activiteiten worden aangeboden in de 
Friese taal  
63% - Ik vind dat Fryslân een ruim en divers cultureel aanbod heeft  
52% - Ik vind de kwaliteit van het culturele aanbod in Fryslân hoog  
50% - Ik vind het culturele aanbod in Fryslân goed zichtbaar  
58% -  Ik vind dat culturele activiteiten in Fryslân meer gestimuleerd 

moeten worden vanuit de overheid 
38% - Ik vind dat het culturele aanbod aansluit op mijn wensen en 
behoeften  
46% -  Ik heb in de afgelopen 12 maanden meer deelgenomen aan 

culturele activiteiten tov vorig jaar 
34% - Ik heb meer mensen leren kennen door deel te nemen aan culturele 
activiteiten  
50% - Ik zou meer culturele activiteiten willen beoefenen  
67% - Ik zou meer culturele activiteiten of plekken willen bijwonen of 
bezoeken  
64% - Corona heeft mijn actieve deelname aan culturele activiteiten 
verminderd  
72% - Corona heeft het bijwonen van culturele evenementen of plekken 
verminderd  
89% - Ik vind cultuur belangrijk  
68% - Ik voel me verbonden met de Friese taal en cultuur
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