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1 Inleiding en aanleiding 

1.1 De aanleiding 

Voor u ligt het samenvattend verslag van een speurtocht naar manieren om 'De 

Waarde van Cultuur' zichtbaar en meetbaar te maken ten behoeve van regionaal 

beleid. Het onderliggende project heeft plaatsgevonden in opdracht van de 

Provincie Noord Brabant. Het vormt onderdeel van een bezinning op de vraag 

welke kennis vandaag de dag nodig is voor een samenhangend beeld van het 

functioneren van het regionale culturele veld, dienstbaar aan provinciaal beleid. In 

het geval van Noord Brabant gaat het daarbij om de door het vorige provincie-

bestuur geformuleerde strategische visie 'De Agenda van Brabant' en de 

doorvertaling daarvan in het huidige bestuursakkoord 'Tien voor Brabant'. Dit 

project moet zicht geven op een effectieve en beleidsrelevante evaluatie van de 

culturele infrastructuur, bezien in haar bijdrage aan een duurzame ontwikkeling 

van de provincie. 

 

In 'De Agenda van Brabant' profileert het provinciale bestuur Noord Brabant als 

een industriële kennis en innovatieregio, in het hart van de Noordwest-Europese 

delta, die wil behoren tot de top van de Europese economie. Daarbij staat het 

ruimtelijk-economische beleid voorop. Maar in het verlengde daarvan worden de 

ecologische, sociale en culturele kwaliteiten van Brabant nadrukkelijk meegeno-

men als noodzakelijke randvoorwaarden. Naast 'Ruimtelijke Ontwikkeling en 

Inrichting', 'Bereikbaarheid' en 'Regionaal Economisch Beleid' vormt 'Cultuur' de 

vierde provinciale kerntaak. Die kerntaak heeft primair betrekking op het culturele 

erfgoed, de culturele diversiteit en de culturele spreiding. Maar daarnaast is er 

sprake van een afgeleide verantwoordelijkheid in verband met de rol van het 

provinciale bestuur als 'gebiedsautoriteit'. In die laatste rol voelt de provincie zich 

verantwoordelijk voor het 'meekoppelende belang' van cultuur in brede zin, als 

voorwaarde voor het welslagen van de provinciale ambitie. Hier is de rol van het 

provinciale bestuur die van signaleren en agenderen. Daartoe is het noodzakelijk 

een helder beeld te hebben van de stand van de culturele ontwikkeling van 

Brabant, zowel in de tijd, in de verhouding tussen heden en verleden, als in de 

ruimte, in de verhouding tussen Brabant en de wereld. De bestuurlijke kerntaak 

ligt hier vooral in het bundelen en interpreteren van gegevens. Dit project dient 

ertoe een scherp idee te krijgen van de waarden en waarderingen die daarbij in 

het geding (kunnen) zijn en hoe die vervolgens aan de hand van beschikbare 
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gegevens zijn te vertalen in een monitoringinstrument. Dit als onderlegger voor 

een actualisering van de informatievoorziening over het functioneren van het 

regionale culturele veld. Maar ook om daarmee 'cultuur' een scherpe en 

eigentijdse positie te geven in meer integrale vormen van beleid. Wanneer die 

positie onvoldoende wordt bezet (zoals via een expliciete benoeming van de 

betrokken waarden en de vertaling daarvan in 'data') dan lopen culturele waarden 

het gevaar ondergeschikt te worden aan sociale, economische of ecologische 

vormen van 'instrumentalisering'. Daadwerkelijk samenhangend beleid voor-

onderstelt dat de kernwaarden van waaruit wordt samengewerkt scherp worden 

verwoord en in het vizier gehouden. Juist bij meer integrale vormen van beleid 

(zoals in het geval van de wisselwerking tussen culturele en sociale of 

economische doelen) is het zaak oog te houden op de 'eigenwaarden' van waaruit 

de integraliteit wordt gezocht. Anders leidt integraal beleid tot een grijze 

eenheidsworst of, nog erger, tot een uitholling van de verschillende kernwaarden. 

 

 

1.2 Viertal bronnen 

Dit eindverslag is gebaseerd op een viertal onderdelen. 

 

Op de eerste plaats is door het Brabantse PON 'bottom up' een eigenstandige 

inventarisatie gemaakt van kennisvragen zoals die leven binnen het (gesubsi-

dieerde) culturele veld in Brabant. Dit is vooral gebeurd op basis van eigen 

onderzoek van het PON, gesprekssessies met het culturele veld en expert-

interviews. Van deze inventarisatie is door het PON een apart rapport uitgebracht. 

Uit deze 'bottom-up' analyse komt een algemeen beeld naar voren van de 'staat 

van de cultuur' in Brabant (althans van het gesubsidieerde deel daarvan). 

Daarnaast geeft de studie zicht op thema's die door het Brabantse culturele veld 

van belang worden geacht in de doordenking van cultuur. Vertegenwoordigers 

van het veld wijzen op aspecten van 'pluriformiteit', 'artistieke kwaliteit', 'netwerken 

en samenwerken', 'publieksbinding en bereik', 'spreiding', 'economisch rende-

ment', 'talentontwikkeling', 'participatie en educatie', 'internationalisering' en 

'innovatie'. De opgehaalde thema's geven een signaal van de meervoudige 

manier waarop het culturele veld haar eigen inspanningen in de context van de 

netwerksamenleving wenst te 'waarderen'. Enerzijds gaat het om economische 

waarden, anderzijds om de sociale inbedding van het culturele veld en ten slotte 

om artistiek-culturele randvoorwaarden. De bedoelde studie is te downloaden via 

de website van Het PON.1 

 

Op de tweede plaats is door Telos een (inter)nationale inventarisatie gemaakt van 

wijzen van monitoren van kunst en cultuur, vooral waar het gaat om meer con-

tinue en geïntegreerde vormen van dataverzameling die dienen als een min of 

meer permanente bron voor de evaluatie van cultuurontwikkelingen en cultuur-

beleid. In totaal zijn een dertigtal onderzoeksverslagen bekeken. Vanuit het 

_______________________________________________________________________________________________ 
1 M. van Bommel & E. Koopmanschap (2012) Cultuur in Brabant. Een PON-inventarisatie. Tilburg, Het PON. 

(www.hetpon.nl).  

http://www.hetpon.nl/
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principe 'what's treasured in measured'2 geven die onderzoekingen en de onder-

liggende indicatoren een belangrijke aanwijzing van hoe men vandaag de dag 

probeert kunst en cultuur beleidsmatig-maatschappelijk te waarderen. Bovendien 

kregen we zo een overzicht van de schat aan ervaringen die is opgedaan bij de 

inrichting van datasystemen omwille van een meting van 'de stand van de cultuur'. 

Bij deze inventarisatie is gewerkt 'van boven naar beneden'. De aandacht ging in 

eerste instantie uit naar meer robuuste en geïntegreerde vormen van onderzoek, 

op nationale, Europese of mondiale schaal. De wereldwijde inventarisatie heeft 

rond de 30 relevante projecten/studies opgeleverd. Die zijn vervolgens bekeken 

op de manier waarop daarbinnen kunst en cultuur zijn onderzocht. Welke onder-

delen van kunst en cultuur worden hoe in kaart gebracht? Op welke aspecten 

worden die onderdelen gewaardeerd? Vanuit welk onderliggend perspectief? De 

daaruit geresulteerde factsheet is, met de bijbehorende literatuurlijst, te down-

loaden via de website van Telos.3 Ook hieruit ontstaat een beeld van de 

meervoudigheid van waarden van waaruit kunst en cultuur beoordeeld worden, 

met bijbehorende kernindicatoren. Er is vooral aandacht voor kwesties van 

sociale spreiding en publiekswaardering. Meer recent gaat de aandacht boven-

dien uit naar economische randvoorwaarden en effecten. Sporadisch is er 

aandacht voor de bijdrage van kunst en cultuur aan zoiets als 'wellbeing' (voorbij 

'kale' GDP waarden). 

 

Vervolgens is door Telos een essay geschreven over 'De Waarde van Cultuur'. 

Voor dit essay is gebruik gemaakt van de inventarisatie van kennisvragen binnen 

het Brabantse culturele veld en van de inventarisatie van manieren van meten 

van cultuur. Maar daarnaast is gebruik gemaakt van algemene literatuur over 

kunst en cultuur, zowel wetenschappelijk als politiek-bestuurlijk. Er is de laatste 

tijd in Nederland en daarbuiten veel gepubliceerd over de veranderende positio-

nering en waardering van kunst en cultuur. Dit houdt verband met een veelheid 

van fenomenen zoals een verdergaande digitalisering van de communicatie en 

informatie, de opkomst van het fenomeen van 'social media', de expansie van een 

culturele en entertainment economie, het toegenomen belang van creativiteit en 

verbeelding in een snel veranderende netwerksamenleving, de toegenomen 

culturele diversiteit, de hang naar culturele eigenheid in een context van mon-

dialisering, de creatief-economische concurrentie tussen steden en regio's, een 

terugtredende overheid, de veranderende verhouding tussen professionals en 

samenleving. Er is het een en ander aan de hand. In het essay is deze veelvoud 

van bewegingen samengevat in de paradox van een 'culturalisering van de 

samenleving' en een 'ontculturalisering van de cultuur'. Enerzijds worden culturele 

waarden en strategieën in toenemende mate van maatschappelijk en economisch 

belang. Anderzijds lijkt er, juist door dat toegenomen economische belang, maar 

ook door de toegenomen culturele veelvormigheid en de politiek-bestuurlijke 

nadruk op een 'small government, big society' minder vanzelfsprekendheid te 

bestaan over zoiets als de 'eigenwaarde' van kunst en cultuur. Dat kan op langere 

_______________________________________________________________________________________________ 
2 Naar 'Americans for the Arts', de organisatie die in de USA verantwoordelijk is voor de 'National Arts Index'.  
3 S. Tomor (2012) Factsheet Onderzoekslandschap Kunst en Cultuur. Tilburg, Telos (www.telos.nl); S. Tomor (2012) 

Literatuurlijst Onderzoekslandschap Kunst en Cultuur. Tilburg, Telos (www.telos.nl). 

 

http://www.telos.nl/
http://www.telos.nl/
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termijn natuurlijk in het nadeel zijn van de maatschappelijke inzet van beide. Hoe 

hiermee om te gaan? Voor het essay is vooral gekeken naar beschouwingen 

waarin pogingen worden gedaan het 21eeeuwse landschap van kunst en cultuur 

opnieuw te 'waarderen'. Wat impliceren voornoemde verschuivingen voor hoe we 

kunst en cultuur maatschappelijk (kunnen) beoordelen? Teksten van de 

Nederlandse overheid, de Nederlandse Raad voor Cultuur en de WRR zijn 

bestudeerd, maar ook teksten van de kant van de Europese Unie, de Raad van 

Europa en van UNESCO en UNCTAD, naast algemene filosofische, esthetische 

en empirisch-wetenschappelijke beschouwingen. De essaytekst, waaruit ook is 

geput voor dit eindverslag, is te downloaden via de website van Telos.4 

 

Ten slotte zijn de resultaten van de eerste drie bouwfasen door Telos en Het PON 

gezamenlijk vertaald in de opzet/verkenning van een monitoringinstrument. 

Daarbij is permanent geprobeerd inhoudelijke inzichten vanuit het essay, 

bestaande manieren van 'waarderen van cultuur' en kennisvragen vanuit het 

regionale beleidsveld met elkaar in verband te zien. Drie robuuste conclusies zijn 

daarbij al snel sturend geworden in de bepaling van het resultaat:  

(1) elke poging tot een meer inclusieve monitoring van kunst en cultuur kan 

vandaag de dag niet anders dan multidimensionaal zijn, c.q. moet aandacht 

hebben voor de diversiteit van vaak conflicterende waarderingen van beide;  

(2) het algemene denkraam van een 'duurzame ontwikkeling' levert, mits 

bedachtzaam gebruikt, betekenisvolle handvatten voor een 'multicriteria' 

monitoring/positionering van kunst en cultuur;  

(3) bij de vormgeving van een monitoringinstrument voor kunst en cultuur kan 

omwille van de continuïteit, de onderlinge vergelijkbaarheid en de kwaliteit het 

beste worden aangesloten bij bestaande publieke datastromen.  

 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een multicriteria monitoring systeem dat is geba-

seerd op (mogelijke) sets van culturele, economische en sociale indicatoren. 

Vervolgens heeft een eerste invulling van de indicatorenset plaatsgevonden aan 

de hand van op korte termijn beschikbare data (in termen van tijd en geld). Lang 

niet alle indicatoren konden op korte termijn worden afgedekt. Vooral in de sfeer 

van de bredere economische effecten doen zich problemen voor. Wel is er zicht 

op wat er nodig is om de dataset op regionale schaal te vervolmaken. Het zou 

dan ook goed zijn om in te zetten op een gerichte 'groeistrategie'.  

 

 

1.3 De opzet van dit verslag 

Hieronder zullen we eerst kort verslag doen van het perspectief zoals dat ten 

grondslag heeft gelegen aan het ontwikkelde instrument. Welke overwegingen 

zijn waarom richtinggevend geweest? We sluiten nauw aan bij het eerder uit-

geschreven essay over ‘De Waarde van Cultuur’ en bij de kennisvragen uit het 

Brabantse culturele en beleidsveld. Daarna doen we kort verslag van het 

_______________________________________________________________________________________________ 
4 H. Mommaas (2013) De Waarde van Cultuur. Naar een Nieuw Cultureel Zelfbewustzijn in Brabant. Tilburg, Telos 

(www.telos.nl).  

http://www.telos.nl/
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ontwikkelde denkraam voor het monitoringsysteem, met de bijbehorende opera-

tionaliseringen. Hierbij maken we gebruik van het overzicht dat is gemaakt van 

manieren van 'waarderen' van cultuur, in relatie tot beschikbare databestanden. 

Vervolgens gaan we per 'kapitaal' (cultureel, sociaal, economisch) na wat de 

voorlopige resultaten zijn aan de hand van eerste metingen. We ronden conclu-

derend af met een sterkte-zwakte analyse waarin we ook zullen aangeven hoe nu 

het beste met het ontwikkelde instrument kan worden verder gegaan. 

 

 

1.4 De kernbegrippen  

Tot slot, in het verlengde van het eerdere essay, nog een korte reflectie op de 

twee kernbegrippen uit de titel van dit project: 'waarde' en 'cultuur'. Elk voor zich 

zouden die aanleiding kunnen zijn voor uitgebreide beschouwingen, voorbij de 

inzet van dit project. Hier wordt, omwille van de bestuurlijke rapportage, volstaan 

met een korte karakterisering. 

  

'Waarde' wordt hier gebruikt in de algemene betekenis van het woord, in de bete-

kenis van 'belang' en dus niet in de meer specifieke betekenis van 'economische 

waarde' of 'getalswaarde' of in de meer sociologische betekenis van 'normen en 

waarden'. Dat zijn allemaal verbijzonderingen van een meer generieke betekenis 

van 'waarde' in hetzij een economische of getalsmatige richting, hetzij in de 

richting van door groepen of individuen gedeelde regels of richtlijnen. Hier gaat 

het in eerste instantie om het onderliggende 'belang' in algemene zin, of beter, de 

onderliggende 'belangen' zoals toegeschreven aan cultuur en pas daarna om de 

veruiterlijking ('operationalisering') daarvan in getalsmatige manieren van 

'waarderen' of onderlinge vormen van 'normeren'. 

 

Met 'cultuur' doelen we op iets breders dan alleen 'kunst'. Maar we vatten het ook 

weer niet zo breed op dat daar alle menselijke voortbrengselen toe behoren zoals 

in de antropologische betekenis van 'de menselijke cultuur'. Het is ons vooral te 

doen om het geheel van vormen, beelden, geluiden, teksten, voorstellingen, 

objecten die primair worden voortgebracht en gewaardeerd omwille van hun 

symbolische of (beter) ‘be-tekenende’ kracht. Dat heeft dus in principe zowel 

betrekking of de fanfare als op klassieke muziek, op The Lion King als op King 

Lear, op mode en popmuziek als op beeldende kunst en theater. De grens tussen 

kunst en cultuur vatten we daarbij op als gradueel en contextueel. Hier en nu (in 

de 'global North') heeft die grens vooral van doen met waarden van vormgevende 

of betekenisgevende oorspronkelijkheid. Naarmate die waarden een belangrijkere 

positie innemen in maak- en beoordelingsprocessen, onafhankelijk van 

functionele overwegingen van populariteit, winstgevendheid, emotionaliteit, 

gezondheid, respectabiliteit, ambachtelijkheid, maatschappijkritiek of sociale 

samenhang, bewegen we ons meer in de richting van een gespecialiseerde 

'kunstcultuur'. Daarmee is niet gezegd dat vanuit de zoektocht naar de 

kernwaarden van cultuur alleen het domein van de 'kunstcultuur' van belang zou 

zijn, laat staan het klassieke domein van de gesubsidieerde cultuur. Dan wordt 

weer de veelvormige manier miskend waarop artistieke, sociale en economische 



10 

belangen vandaag de dag op elkaar kunnen inspelen. Wie van die veelvormigheid 

een beeld wil hebben kan terecht in de veelbesproken studie van Sarah Thornton: 

Seven Days in the Art World (Granta Books, 2009). Zoals ook daaruit blijkt kun-

nen meer economische of opdrachtgedreven contexten van kunst en cultuur net 

zo goed (of soms zelfs beter) een context vormen van artistieke vernieuwing dan 

autonome of gesubsidieerde. En andersom blijken commerciële overwegingen 

gemakkelijk door te kunnen dringen tot het ‘autonome’ artistieke domein. De 

wereld van kunst en cultuur bestaat uit een conglomeraat van subwerelden met 

onderling afwijkende sets van belangen en waarden. Desondanks, zo geeft ook 

Thornton toe, bestaat er een besef van een overkoepelend domein van kunst en 

cultuur, bij elkaar gedacht door een gedeelde belangstelling voor be-tekening of 

ver-beelding (in de samengestelde betekenis van ‘teken-betekenis’ of ‘beeld-

verbeelding’, dus vorm/materialiteit én inhoud/betekenis ).5 Onderdeel daarvan 

vormt een permanente, context specifieke onderhandeling over onderlinge 

grenzen, zoals tussen 'waarachtigheid' of 'zeggingskracht' en 'effectbejag' (of 

'oorspronkelijkheid', 'ambachtelijkheid', 'schoonheid', 'kritiek').  

 

Dat gezegd hebbende is het goed om nog even kort aan te geven wat precies de 

inzet is van dit project in vergelijking tot verwante projecten. De inzet is om een 

monitoringsysteem te ontwikkelen dat in staat stelt om op een evenwichtige en 

beleidsrelevante manier ontwikkelingen in de kunst en cultuur te doorgronden, 

uitgaande van een meervoudige waardering van kunst en cultuur. Dit project 

beoogt daarmee niet wetenschappelijk bewijs aan te dragen voor het maatschap-

pelijke en/of individuele belang van kunst en cultuur. Zie hiervoor o.a. Gielen c.s. 

(2013).6 Net zo min is de inzet om kunst en cultuur te positioneren als een ‘vierde 

pijler’ voor duurzame ontwikkeling. Zie daarvoor o.a. Hawkes (2001).7 In beide 

gevallen vormt de (mogelijke) dienstbaarheid van kunst en cultuur aan buiten haar 

liggende functies het primaire vertrekpunt. Hier ligt de focus in eerste instantie op 

de ‘waardering’ van kunst en cultuur zelf. Het perspectief is dus als het ware 

omgedraaid.8 Andersom nemen we daarbij overigens wel weer de sociale en 

economische functie (het sociale/economische draagvlak/effect) van kunst en 

cultuur in de beschouwing mee, opgevat als een maatschappelijke randvoor-

waarde voor hun voortbestaan ('license to operate'). Daarmee wijkt dit project dan 

weer af van monitors die zich primair richten op het domein van kunst en cultuur 

als zodanig, dus los van de economische en maatschappelijke functie (zie ter 

vergelijking o.a. de recente Cultuurindex zoals ontwikkeld door Boelhouwer et al 

_______________________________________________________________________________________________ 
5 Vergelijk Danto's analyse van kunst als 'embodied meaning' in: A.C. Danton (2013) What art is. New York, YUP. 

Helaas kent het Engelstalige 'meaning' niet die dubbele lading van materialiteit en inhoud die het Nederlandse 'be-

tekenis' heeft. Vergelijk echter 'signification'.   
6 P. Gielen, S. Elkhuizen, Q. van den Hoogen, T. Lijster & H. Otte(2013) De Warade van Cultuur. Groningen, 

Rijksuniversiteit Groningen. 
7 J. Hawkes(2001) The Fourth Pillar of Sustainability: culture’s essential role in public planning. Melbourne, Common 

Ground P/L. 
8 Een en ander laat onverlet dat onderdelen van de hier ontwikkelde monitor inderdaad kunnen worden meegenomen in 

de positionering van kunst en cultuur als een vierde pijler van een duurzame ontwikkeling. Welke elementen dat zijn zal 

mede afhangen van of we van doen hebben met een brede of een smalle opvatting van ‘ duurzame ontwikkeling’. 
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2013, geïnspireerd door Amerikaanse 'National Arts Index').9 Deze multicriteria 

monitor probeert juist beide invalshoeken met elkaar te combineren. De inzet is 

om zowel het veld van kunst en cultuur zelf in zijn ontwikkeling te positioneren en 

waarderen, als om dit te combineren met een monitoring van de maatschappelijk 

'functie' van kunst en cultuur op het vlak van economie en samenleving. Het is 

juist dit meervoudige perspectief op de veerkracht van het veld zelf, in relatie tot 

zijn sociale en economische functie, welke deze monitor zijn eigen plaats en bete-

kenis geeft. Nogmaals: daarbij wordt gebruik gemaakt van in principe publiek 

beschikbare data. De monitor is dus niet bijzonder in het genereren van nieuwe 

data, de monitor is vooral bijzonder in de manier waarop deze de data organiseert 

of combineert (in relatie tot landelijke data- en monitorsystemen). De inzet is om 

een zodanig overzicht van de ontwikkeling van het culturele veld te leveren dat dit 

zowel informeert over de staat van het culturele veld zelf (om die waarde 

tegelijkertijd te positioneren), als over het maatschappelijke effect daarvan. 

  

_______________________________________________________________________________________________ 
9 J. Boelhouwer, A. van den Broek, K. van Eijck, C. Smithuijsen, H. Vinken en L. van Woersum (2013) Cultuurindex 

Nederland. Kerngegevens over de culturele sector 2005-2011. In: Boekman 97. De Staat van Cultuur. Amsterdam, 

Boekmanstichting. 
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2 Het ontwikkelde perspectief 

2.1 Kunst en cultuur: een veelvoud van waarden 

Voor een inkadering van de 'waardering' van kunst en cultuur is in een vroegtijdig 

stadium aansluiting gezocht bij het gedachtegoed van een 'duurzame ontwik-

keling' en bij de manier waarop dat gedachtegoed door Telos in het verlengde van 

het baanbrekende werk van de beroemde Brundlandt commissie (1989) is 

uitgewerkt.  

 

Een drietal overwegingen hebben daarbij centraal gestaan:  

(1) net als bij 'duurzame ontwikkeling' gaat het bij de waardering van kunst en 

cultuur (in toenemende mate) om een meervoud van deels onderling conflicte-

rende waarden en belangen;  

(2) net als bij 'duurzame ontwikkeling' is er sprake van een mix van wetenschap-

pelijke en normatief-politieke rationaliteiten die op een 'open' manier met elkaar 

verbonden moeten worden; 

(3) net als bij 'duurzame ontwikkeling' gaat het bij cultuur uiteindelijk om een 

'meervoudig' ontwikkelvermogen, met tal van mogelijke onderlinge afwentel- en 

afwegingsrelaties. 

Voorop stond het besef, hoe kan het anders, dat het belang van kunst en cultuur 

lastiger dan ooit is terug te brengen tot het een of andere enkelvoudige belang. 

Eigenlijk is er vanaf het begin van het denken over zoiets eigenstandigs als 'kunst' 

en/of 'cultuur' sprake van een meervoudige waardering. Die meervoudigheid is in 

de loop der tijd alleen maar toegenomen of althans in toenemende mate als 

zodanig erkend. En dat zowel breed maatschappelijk, binnen de veelheid van 

werelden waarin men op een of andere manier met kunst en cultuur van doen 

heeft, als binnen het filosofische domein bij uitstek dat de eigenwaardering van 

kunst en cultuur tot haar object is gaan rekenen, de esthetica. Waarden van 

afbeelding, schoonheid, ambachtelijkheid, kritiek, (zelf)expressie, zeggingskracht, 

oorspronkelijkheid, individualiteit, begeestering en plezier wisselen elkaar af en 

vormen met elkaar een vat vol onderlinge conflicten. Expressieve oorspron-

kelijkheid versus ambachtelijke of disciplinaire continuïteit, individualiteit versus 

collectiviteit, esthetische begeestering ('beleving') versus expressieve zeggings-

kracht ('ervaring'), bevestigende schoonheid versus ontregelende kritiek, 

beeldende realiteit versus conceptuele oorspronkelijkheid, verhalende zeggings-

kracht versus het abstracte experiment, opvoedkundige waarde versus 



14 

subjectieve expressie, steeds is de waarde van kunst en cultuur onderwerp 

geweest van een veelheid van opvattingen of waarderingen, met wisselende 

onderlinge posities. In de 'postmoderniteit' is tenslotte elke generieke waarden-

aanspraak 'ontmaskerd' als de uiting van het een of andere particuliere belang, 

om vervolgens de veelvormigheid zelf ('anything goes') tot kernwaarde te ver-

heffen. Kunst en cultuur werden de sfeer bij uitstek waarin het spel van de ver-

beelding of be-tekening als zodanig centraal kwam te staan, in al zijn spannings-

volle veelvormigheid. Cultureel-artistieke conflicten speelden zich vervolgens niet 

langer af op het grensvlak tussen kunst en omgeving (i.c. de samenleving, een 

traditie, de natie, de economie, de gemeenschap) maar binnen het opgerekte 

domein van kunst en cultuur zelf. Paradoxaal gevolg was dat het tegelijkertijd 

minder duidelijk werd wat dan nog het samenbindende belang van dat speelveld 

kon zijn. In de jacht naar ontmaskering en bevraging beet de artistieke beweging, 

zo leek het, steeds meer in haar eigen staart. Bovendien: als de essentie niet 

langer te vinden was in het collectieve belang van natievorming, een verlichtende 

beschaving, een zuivere want ongebonden esthetica of een algemene politieke 

emancipatie, waarom daarvoor dan nog collectieve middelen vrijmaken?  

 

Maar terwijl in het artistieke veld zelf het eigen fundament permanent onderuit 

werd gehaald, als onderdeel van een grensverleggende artistieke zelfopvatting, 

bleef daarbuiten wel degelijk sprake van collectieve vormen van waardering. Zo is 

het collectieve belang van kunst en cultuur lange tijd vooral gezocht in min of 

meer sociale doelen en is de meer artistieke of esthetische bemoeienis, in lijn met 

een vermeende Thorbecke doctrine, overgelaten aan het professionele veld zelf 

(met alle ambivalenties van dien). In de maatschappelijke positionering van kunst 

en cultuur heeft, althans in contreien van de ‘global North’, lange tijd vooral de 

erfenis van een 19eeeuws beschavingsoffensief centraal gestaan. En dat, ook 

hier, in een meervoudige betekenis, waarbij natievorming, burgerlijke beschaving 

en de emancipatie van de eigen religieuze en/of sociaal-politieke groep op een 

soms spanningsvolle manier bij elkaar kwamen.  

 

In het eerdere essay hebben we laten zien hoe die sociale doelstelling ook is 

geland in het onderzoek zoals dat in Nederland vanaf de jaren '60 naar de 

betekenis van kunst en cultuur gestalte kreeg.10 In het zogenaamde participa-

tieonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam een interesse in 'het 

profijt van de overheid' samen met belangstelling voor de sociale reikwijdte van 

kunst en cultuur. Daarbij was een ongelijke maatschappelijke deelname (cultuur-

bezoek is sinds jaar en dag vooral een zaak van hoger opgeleiden) een rede 

temeer om juist extra te investeren in theaters, musea, bibliotheken, cultuur-

educatie. Bij het culturele product zelf werden nauwelijks vraagtekens gesteld 

(althans voor zolang dat niet al te zeer 'irriteerde'): dat moest immers in alle 

autonomie binnen het (verzuilde) professionele veld zelf tot ontwikkeling komen.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
10 Zie H. Mommaas (2012) De Waarde van Cultuur. Naar een Nieuw Cultureel Zelfbewustzijn in Brabant. Tilburg, Telos: 

www.telos.nl.  

http://www.telos.nl/
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Meer recent heeft deze belangstelling voor de sociale werking van kunst en 

cultuur (als bron van verrijking, een gedeelde identiteit, sociale stijging) een 

economische draai gekregen. Door de stijging van de welvaart en het opleidings-

niveau in combinatie met de opmars van de populaire cultuur (de mode, de 

popmuziek, muziek- en straattheater, media-entertainment), de digitalisering van 

kunst en cultuur en de toenemende rol van beide in de concurrentie tussen 

steden en regio's, werden kunst en cultuur in toenemende mate van economisch-

strategisch belang. Op hetzelfde moment dat aloude verlichtingsidealen onder 

druk kwamen te staan door het opkomende postmodernisme en een neo-liberaal 

gedachtegoed de grenzen opzocht van het publieke domein (het “big society, 

small government” syndroom), bleken kunst en cultuur enerzijds en economische 

ontwikkeling anderzijds veel met elkaar van doen te kunnen hebben. Wat ooit 

vanwege beschavings- en verlichtingsidealen was gedacht als iets 'externs', als 

een autonoom maatschappelijk domein, werd meer en meer betrokken in 

strategieën van economisch gewin en strategisch belang. De opkomst en 

doorzetting van eerst de idee van een 'culturele industrie' en later, onder het 

Britse labour kabinet van Blair, van een 'creatieve industrie', verruimde niet alleen 

de grenzen van het domein van kunst en cultuur (door aandacht te vragen voor 

nieuwe 'elektronische', 'digitale' en/of 'commerciële' cultuuruitingen), tegelijkertijd 

voegde het een nieuw waarderingskader toe aan de maatschappelijke beoor-

deling daarvan. Naast 'kwaliteit' / 'zeggingskracht' / 'vernieuwing' (het culturele 

beoordelingskader) en 'participatie', 'publieksbereik' en ' activering' (het sociale 

waarderingskader) werden 'creativiteit', 'innovatie' en 'ondernemerschap' aan het 

waarderingsvocabulaire toegevoegd. Uiteindelijk mondde dit in Nederland uit in 

de erkenning van de 'Creatieve Industrie' als één van negen kansrijke econo-

mische topsectoren. De onderliggende uitdaging is om het creatieve ontwerppo-

tentieel dat Nederland rijk is (in vooral de architectuur, het design, de mode en de 

gaming) meer integraal uit te bouwen tot een sterkere economische ontwikkel-

factor (van 'exploratie' naar 'exploitatie'). Maar het economische jargon bleef 

daartoe niet beperkt. Principes van ‘ondernemerschap' en 'creativiteit' waren al 

eerder van toepassing verklaard op de volle breedte van de kunst en cultuur, 

onder andere met het oogmerk om het veld meer gevoelig te doen zijn voor 

nieuwe elektronische, populaire of etnische cultuuruitingen. 

 

 

2.2 Drie waarderingsvelden 

Het gecombineerde resultaat van deze ontwikkelingen is dat vandaag de dag 

vanuit een breder maatschappelijk perspectief drie min of meer samenhangende 

velden of domeinen van beoordelen of waarderen van kunst en cultuur zijn te 

onderscheiden. Enerzijds bestaan er tal van onderlinge verbanden tussen die drie 

domeinen. Ze verwijzen naar kwaliteiten en condities van kunst en cultuur die 

vanuit een maatschappelijk perspectief voorwaardelijk zijn voor elkaar. Anderzijds 

staan ze ook met elkaar op een gespannen voet. Er is tegelijkertijd sprake van 

wederzijdse afhankelijkheid én van onderlinge tegenspraak. Het geheel riekt naar 

iets van 'dialectiek', naar de permanente wisselwerking tussen tegengestelden, en 
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daarmee naar de permanente noodzaak van het maken van afwegingen en het 

dynamisch met elkaar verbinden van tegengestelde belangen.  

 

In opkomst is in toenemende mate een economisch waarderingskader. Van 

hieruit worden kunst en cultuur bevraagd op hun bijdrage aan vormen van 

economische ontwikkeling. Trefwoorden zijn ondernemerschap, marktbereik, 

creativiteit, innovatie, start-ups, BNP, werkgelegenheid, vastgoedwaarden, 

vestigingsklimaat, verdienmodellen. Voorafgaand hieraan is lange tijd een sociaal 

waarderingskader dominant geweest. Centraal daarin stond de vraag naar de 

bijdrage van kunst en cultuur aan bredere sociale ontwikkelingen, zoals in de 

sfeer van de gemeenschapsvorming, sociale samenhang, een rechtvaardige 

verdeling van ontwikkelkansen, sociale stijging, publieksbereik, de onderlinge 

uitwisseling en ontmoeting, zowel binnen als tussen gemeenschappen ('bonding' 

en 'bridging', dixit Putnam). Maar daarnaast is er van oudsher de vraag naar de 

artistiek-culturele waardering als zodanig, in termen van de cultureel-artistieke 

productie, het cultureel-artistieke prestige, de artistieke zeggingskracht, de 

culturele verwondering, de culturele of artistieke diversiteit of pluriformiteit, het 

culturele erfgoed. 

 

Zoals we in het volgende hoofdstuk nog zullen zien is in tegenstelling tot de 

andere twee beoordelingskaders de culturele beoordeling zelden vertaald in 

objectiveerbare indicatoren. Die kant is doorgaans overgelaten aan het landschap 

van advies- en beoordelingscommissies, mogelijk vanuit de idee dat zoiets als 

'culturele ontwikkeling' niet meetbaar is, of dat dat in tegenspraak zou zijn met 

waar kunst en cultuur voor zouden (moeten) staan. Het gevolg is hoe dan ook dat 

in het publieke en beleidsdebat sociaaleconomische prestatie-indicatoren 

pregnanter aanwezig zijn dan culturele. Het gevolg daarvan is weer dat in een 

context waarin ‘accountability’ in toenemende mate van belang wordt, culturele 

waarden het onderspit delven of zich in de praktijk slechts kunnen bewijzen via 

hun sociale en/of economische effect.  

 

Hier doen zich twee onderling verbonden uitdagingen voor. Op de eerste plaats 

moeten culturele waarden of belangen een meer evenredige positie krijgen naast 

sociale en economische. Dit moet gebeuren door daarvoor hanteerbare 

kernindicatoren te formuleren die de positie van kunst en cultuur op een open en 

dynamische manier kunnen vertegenwoordigen in relatie tot het sociale en 

economische. Vervolgens kunnen we bezien hoe die culturele kernindicatoren 

zich verhouden tot de sociale en economische inzet van kunst en cultuur, waarbij 

die sociale en economische inzet tegelijkertijd kan worden bezien als resultaat 

van én als randvoorwaarde voor de werking van kunst en cultuur. In beeld 

gebracht ziet dat er als volgt uit:  
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Natuurlijk, naast of in plaats van de hier onderscheiden ‘drieslag’ in culturele, 

sociale en economische waarderingen zijn tal van andere waarderingsschema’s 

denkbaar. Denk in dat verband aan het veelvormige perspectief van ‘cultuur en 

ontwikkeling’ zoals dat binnen UNESCO wordt gehanteerd (waarover zo direct 

meer). Of denk aan de poging om kunst en cultuur te waarderen vanuit een 

breder kader van ‘human well-being’ (gepositioneerd als alternatief ten opzicht 

van al te smalle GDP ontwikkelwaarderingen). Voorlopig kiezen we hier het 

vertrekpunt van een drieslag in sociale, economische en culturele waarderingen. 

De drieslag benoemt op een historisch verantwoorde manier het 

maatschappelijke samenstel van waarden en belangen waartoe cultureel-artistie-

ke activiteiten zich doorgaans in ons soort samenlevingen hebben te verhouden. 

Zoals gezegd, voor de verdere ontwikkeling van deze 'meerwaardige' denklijn 

hebben we inspiratie gezocht bij het gedachtegoed van een duurzame 

ontwikkeling en meer specifiek bij de manier waarop daarbinnen ‘harde’ en 

‘zachte’ waarden worden geoperationaliseerd en met elkaar in verband en 'op 

spanning' gebracht. 

 

 

2.3 Veerkracht als onderliggend principe 

We zijn in het gebruik van deze analogie van een duurzame ontwikkeling 

overigens niet de eerste. Al halverwege de jaren ’90 is in de slipstream van ‘Our 

Common Future’ (het oorspronkelijke Brundtland rapport) door de UNESCO 

World Commission on Culture and Development, onder leiding van Javier Pérez 

de Cuéllar, (met o.a. Claude Lévi-Strauss in de commissie) ‘Our Creative 

Diversity’ uitgebracht.11 Het rapport breekt een lans voor de positionering van 

‘culturele diversiteit’ als een centraal ontwikkelbelang, naast economische en 

ecologische doelen. Vanaf 2005 kent UNESCO de ‘Convention on the Protection 

and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions’.12 Ook hierin wordt een 

_______________________________________________________________________________________________ 
11 Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development. Paris: UNESCO, 1995. 
12 De Conventie wordt als volgt beargumenteerd: “Recognizing that culture can no longer be just a by-product of 

development, but rather the mainspring for sustainable development, the Convention ushers in a new international 
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lans gebroken voor het belang van culturele diversiteit en creativiteit en wordt 

ervoor gepleit dat belang een expliciete plaats te geven in bredere noties van een 

‘duurzame ontwikkeling’. Dat uitgangspunt is onlangs nog eens bevestigd in het 

door de UN en Unesco gezamenlijk uitgebrachte ‘Creative Economy Report 

2013’. Parallel hieraan zijn er ook elders pleidooien geformuleerd om cultuur 

expliciet te behandelen als de vierde pijler van een duurzame ontwikkeling (o.a.in 

de context van Agenda2113, maar zie ook Hawkes, 200114).  

 

Onze inzet hier is tegelijkertijd bescheidener en meer omvattend. Ons gaat het er 

niet primair om ‘cultuur’ te positioneren als een vierde pijler in duurzame 

ontwikkeling.15 Inzet is de formulering van een beoordelingskader voor kunst en 

cultuur dat recht doet aan de veelvormige manier waarop dat veld maatschappe-

lijk wordt beoordeeld. Tegelijkertijd kiezen we daarbij liever niet voor ‘culturele 

diversiteit’ als het onderliggende principe. Bekend is de kritiek dat daarmee te 

eenzijdig de nadruk wordt gelegd op artistieke waarden en er te weinig oog is 

voor een belangrijke culturele randvoorwaarde; een basaal niveau van culturele 

integratie of gemeenschappelijkheid.16 Een meer evenredig ('generiek') beoor-

delingskader voor kunst en cultuur zal zowel de artistieke als de sociale en zowel 

de ontregelende als bevestigende kanten ervan een plaats moeten geven. 

Daartoe moeten we dus op zoek naar een breder onderliggend principe. 

Bovendien is de notie van ‘culturele diversiteit’ in de loop der tijd nogal verstrikt 

geraakt met het Francofone verzet tegen een vermeende Angelsaksische 

culturele overheersing. Binnen het geo-politieke debat is culturele diversiteit 

daardoor paradoxaal genoeg vooral synoniem geworden met ‘bescherming’ en 

‘behoud’ in plaats van met ‘ontwikkeling’ en ‘vernieuwing’.  

 

Dit alles overziend hebben we besloten om voor onze speurtocht naar een 

beoordelingskader voor kunst en cultuur onze toevlucht te nemen tot een ander 

omvattend ontwikkelprincipe, namelijk dat van 'veerkracht'. De overwegingen 

daarbij waren: 

_______________________________________________________________________________________________ 

framework for the governance and management of culture by: (1) Encouraging the introduction of cultural policies and 

measures that nurture creativity, provide access for creators to participate in domestic and international marketplaces 

where their artistic works/expressions can be recognized and compensated and ensure these expressions are 

accessible to the public at large; (2) Recognizing and optimizing the overall contribution of the cultural industries to 

economic and social development, particularly in developing countries; (3) Integrating culture into sustainable 

development strategies and national development policies; (4) Promoting international cooperation to facilitate the 

mobility of artists as well as the flow of cultural goods and services, especially those from the South.” 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/what-is-

the-convention/  bezocht 16-7-2014. 
13Zie  http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/-1/393-zzculture4pillarsden/file, bezocht op 16-7- 2014. 
14 J. Hawkes (2001) The Fourth Pillar of Sustainability: culture’s essential role in public planning. Melbourne, Common 

Ground P/L. 
15 Zoals eerder gezegd: niets verzet er zich tegen om 'cultuur' als vierde pijler mee te nemen in meer inclusieve noties 

van duurzame ontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld de veerkrachtige ontwikkeling van het veld als centrale waarde wordt 

ingebracht (afhankelijk van de opvatting van 'duurzame ontwikkeling' die aan de orde is). Ondertussen heeft de 

ontwikkeling van bijgaande monitor al geleid tot een aanscherping van de culturele dimensie in het sociaal-culturele 

kapitaal van de Brabantse Duurzaamheidbalans (www.telos.nl).  
16 Zie o.a. Selma van Londen en Arie de Ruyter (2010) Sustainable Diversity. In M. Janssens et al. (eds.):The 

Sustainability of Cultural Diversity: Nations, Cities and Organizations (pp. 1-20). New York, NY: Edward Elgar 

Publishing. 

http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/-1/393-zzculture4pillarsden/file
http://www.telos.nl/


  De Waarde van Cultuur 

19 

(1) de notie van veerkracht levert de mogelijkheid tot aansluiting bij het 

gedachtegoed van een ‘duurzame ontwikkeling’, voorbij een smalle ecologische 

invulling daarvan (waarbij cultuur louter wordt beoordeeld op zijn ecologische 

functionaliteit);  

(2) de notie van ‘veerkracht’ vestigt de aandacht op de wenselijkheid om onderling 

spanningsvolle waarderingen bij elkaar te brengen, zoals van vernieuwing en 

behoud, van ontregelen en bevestigen, van eenheid en verscheidenheid;  

(3) de notie van 'veerkracht' vestigt de aandacht op de randvoorwaarden nodig 

voor een open, dynamische en duurzame culturele ontwikkeling, in plaats van op 

de een of andere particuliere invulling daarvan. 

 

Daarmee sluiten we aan op het brede gedachtegoed van een duurzame ontwik-

keling, c.q. op de manier waarop daarbinnen sinds jaar en dag ecologische, 

economische en sociale waarden bij elkaar worden gedacht. Net zoals dat voor 

het domein van de ecologie is bedacht (denk aan 'biodiversiteit' als operationa-

lisering van ecologische veerkracht) is het ook in relatie tot cultuur mogelijk de 

veerkracht van het culturele domein als een 'open' basiswaarde centraal te 

stellen. Vervolgens kunnen we die veerkracht zowel thematiseren op het niveau 

van het culturele veld zelf (zoals dat met 'biodiversiteit' in relatie tot de ecologie 

gebeurt) als, op een meer algemeen niveau, in relatie tot de economische en 

sociale randvoorwaarden daarvoor en effecten daarvan. En net zoals dat bij 

'duurzame ontwikkeling' in relatie tot de ecologie geldt, kunnen we ook in relatie 

tot de cultuur als ontwikkelprincipe hanteren dat er geen sprake mag zijn van 

afwenteling tussen culturele, sociale en economische waarden ('ontkoppeling'), 

maar dat we in plaats daarvan moeten streven naar win-win relaties. 
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3 Monitor en kernwaarden 

3.1 Inleiding 

Gebaseerd op de voorgaande overwegingen (de keuze voor een multicriteria 

benadering, gebaseerd op het samenbrengen van culturele, sociale en econo-

mische waarderingen van cultuur in een aan principes van veerkracht en 

duurzame ontwikkeling ontleend beoordelingskader) is vervolgens een 

waardenschema opgesteld. Daarbij is niet louter 'theoretisch' gekeken, maar is 

steeds scherp in de gaten gehouden hoe het ontwikkelde schema zich zou 

verhouden tot (a) de vragen uit het Brabantse veld, (b) internationale ervaringen 

met culturele monitoringsystemen en (c) de (potentiele) beschikbaarheid van 

data. Uitgangspunt was om de monitor tegelijkertijd zo robuust en zo simpel 

mogelijk te maken, in aansluiting op de bestaande vraag en in aansluiting op 

potentieel beschikbare data, maar met behoud van het onderliggende 'open' 

afwegingskader. Dat laatste past ons inziens bij de hedendaagse 'kennis-

democratie' waarin de onderlinge afweging van kernwaarden (zoals in het geval 

van de culturele, sociale en economische waardering van cultuur) niet langer kan 

worden gereduceerd tot een 'wetenschappelijke' kwestie, maar onderwerp moet 

zijn van politiek-maatschappelijk 'debat'.17 De kennis hoort dat debat te faciliteren.  

 

 

3.2 De sociale waardering van kunst en cultuur 

Het ligt enigszins voor de hand om bij de ontwikkeling van een '3P-achtig' 

beoordelingskader voor de cultuur te beginnen bij het sociale domein. Zoals al 

eerder geconstateerd is daaraan in het verleden in de wereld van het onderzoek 

de meeste aandacht besteed. We hebben het dan natuurlijk over het thema van 

de 'participatie', c.q. over het onderzoek naar wie wat met cultuur 'doet'. Dit 

onderzoek is sinds jaar en dag voortgekomen uit de brede wens om kunst en 

cultuur toegankelijk te maken voor brede groepen van de bevolking, als onderdeel 

van doelen/waarden van beschaving, verlichting, cultuureducatie, sociale en/of 

politieke emancipatie en/of gemeenschapsvorming. In een meer technische of 

bestuurskundig opzicht is men hier geïnteresseerd in 'het profijt van de overheid'. 

Maar daarnaast is/blijft het ook voor de culturele instellingen zelf interessant om te 

weten hoe omvangrijk het culturele publiek is en hoe dat in sociaal opzicht is 

_______________________________________________________________________________________________ 
17 Vrgl. Roel in 't Veld (2010) Kennisdemocratie. Opkomend Stormtij. Amsterdam, Academic Servoce. 
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samengesteld. In alle geval is de overkoepelende interesse er een naar de 

sociale werking van kunst en cultuur: welke bevolkingsgroepen nemen hoe vaak 

deel aan culturele activiteiten in hetzij een actieve hetzij in een passieve of 

receptieve zin. Bij de inventarisatie door het PON van kenniswensen in het 

Brabantse culturele veld komen we deze sociale dimensie tegen in aspecten als 

'publieksbinding en bereik', 'spreiding' en 'participatie en educatie'.  

 

Hoe eenvoudig of eenduidig die sociale waarde in principe ook klinkt, in onze 

internationale inventarisatie van monitors van cultuur zien we een grote diversiteit 

van manieren van normeren en meten. De variatie heeft vooral betrekking op: 

a. het soort culturele producten en/of diensten dat men in de monitoring betrekt 

en hoe men die rubriceert: vaak beperkt men zich tot het publieke aanbod van 

meer 'receptieve' vormen van cultuur (theaters, musea, bibliotheken) of tot 

activiteiten buitenshuis en blijft de actieve kunstbeoefening of het meer 

commerciële aanbod (festivals, themaparken, feesten) of de consumptie van 

culturele producten thuis (aanschaf en lezen van boeken, cultureel ict gebruik, 

aanschaf en genot van schilderijen, etc.) onderbelicht; 

b. de manier waarop men de (omvang van de) participatie meet: dit kan variëren 

van het feitelijk of ingeschatte aantal afgelegde bezoekjes (bezoekfrequentie), 

de ingeschatte of feitelijke tijd die men aan vormen van cultuur besteedt 

(tijdsbudgetonderzoek) of de daartoe afgelegde afstand, het uitgegeven geld, 

de aard en omvang van het gezelschap, tot aan de een of andere vorm van 

subjectieve waardering; 

c. de manier waarop men (de samenstelling van) het publiek typeert, c.q. de 

achtergrondvariabelen die daarin worden betrokken. Gangbaar is dat men een 

onderscheid maakt naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, meer 

sporadisch is er aandacht voor zaken als het inkomensniveau of de sociale en 

geografische herkomst/spreiding van het publiek.  

 

Uit de veelheid van aandachtspunten uit regionaal, nationaal en Europees 

onderzoek en tegen de achtergrond van de kenniswensen uit het Brabantse veld 

is voor de cultuurmonitor de volgende sociale kernwaarde geformuleerd:  

 

"het culturele veld draagt bij aan een versterking van de sociaal-culturele 

ontwikkeling en betrokkenheid van mensen en kan rekenen op een breed en 

divers maatschappelijk draagvlak". 

 

De sociale waardering is deels te zien als een gevolg van de maatschappelijke 

inzet van kunst en cultuur, deels is ze ook te zien als voorwaardelijk voor een 

veerkrachtige ontwikkeling daarvan. De publieke inzet voor kunst en cultuur is 

voor een belangrijk deel afhankelijk van haar 'license to operate', c.q. van de mate 

waarin het bredere publiek kan instemmen met collectieve aandacht daarvoor. 

Aandacht voor de (ontwikkeling in de) sociale waardering van kunst en cultuur is 

kortom van belang als graadmeter voor de mate waarin kunst en cultuur er in 

slagen hun zaak te 'vermaatschappelijken', c.q. voor de omvang van het 

maatschappelijke/publieke draagvlak, als 'check and balance' in relatie tot het 

'autonome' artistieke streven. 
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Binnen dit waardenveld zijn op grond van de internationale inventarisatie en de 

vragen uit het Brabantse veld de volgende deelwaarden onderscheiden: 

 participatie: de omvang van de participatie in / consumptie van culturele 

goederen en diensten zegt iets over de omvang van de maatschappelijke 

betrokkenheid bij en het maatschappelijke draagvlak voor het culturele veld; 

 toegankelijkheid en spreiding: de sociale en ruimtelijke spreiding van de 

culturele participatie en consumptie zegt iets over de verdeling/breedte van de 

maatschappelijke betrokkenheid bij en het draagvlak voor het culturele veld; 

 waardering: de (relatieve) waardering voor culturele goederen en diensten (en 

de spreiding daarin) zegt iets over de mate van maatschappelijke 

betrokkenheid bij en het maatschappelijke draagvlak voor het culturele veld; 

 gemeenschapsvorming: de aard en de mate van gemeenschapsvorming 

rondom het culturele veld zegt iets over de mate waarin het culturele veld 

bijdraagt aan een versterking van vormen van maatschappelijke betrokkenheid 

en daardoor wordt gestimuleerd; 

 educatie: de omvang van (de deelname aan) programma's voor de 

cultuureducatie zegt iets over de inzet voor maatschappelijk draagvlak voor 

kunst en cultuur. 

 

De speurtocht naar indicatoren voor deze verschillende deelwaarden (via een 

confrontatie van mogelijke variabelen met de beschikbaarheid van data) heeft het 

volgende opgeleverd: 

 participatie: om hier op Brabants niveau een beeld van te krijgen is uiteindelijk 

teruggevallen op data uit de cultuurmonitor van het PON uit 2007 en 2010 en, 

voor de podiumkunsten en het museumbezoek, op data uit Statline, de 

statistische datawebsite van het Centraal Bureau voor de Statistiek over  

"Vrijetijd; sport, hobby, cultuur, recreatie, vakantie". Deze laatste gegevens 

maken een vergelijking tussen Brabant en Nederland mogelijk. De data 

concentreren zich op het publieke deel van de cultuurparticipatie en de 

participatie buitenshuis. Landelijke data over de cultuurconsumptie binnenshuis 

(lezen, tv/media, etc.) zijn vanwege de steekproef niet naar Brabant te vertalen. 

Naar de toekomst toe zou kunnen worden verkend hoe bij de inventarisatie van 

de regionale participatie omwille van de vergelijking nadrukkelijker kan worden 

aangesloten bij hetzij het Continu VrijetijdsOnderzoek (CVTO) hetzij het CBS 

cultuuronderzoek; 

 toegankelijkheid en spreiding: data op Brabantse schaal die het mogelijk 

maken om de achtergronden van het culturele publiek te achterhalen ontbreken 

nagenoeg. We hebben enige data over de ruimtelijke schaal van het 

cultuurbezoek buitenshuis via de Cultuurmonitor van het PON uit 2007 en 2010 

(met name omvang cultuurbezoek buiten eigen gemeenten en buiten Brabant). 

Voor een scherper beeld van de sociaal-ruimtelijke spreiding van de Brabantse 

cultuurdeelname is een regionale uitbreiding van het onderzoek gewenst, in 

aansluiting op landelijke data (met name het CVTO/CBS, zie hiervoor); 

 waardering: voor deze deelwaarde is teruggevallen op de Cultuurmonitor 

(2007-2010) van het PON. Hier valt te overwegen om omwille van de verge-



24 

lijking bij de vraagstelling nadrukkelijker aansluiting te zoeken bij de Eurobaro-

meter, een deels regelmatig georganiseerd Europees onderzoek naar de opinie 

van Europese burgers over een reeks van zaken waaronder met betrekking tot 

kunst en cultuur; 

 gemeenschapsvorming: om iets te weten te komen over de bijdrage van het 

culturele domein aan de gemeenschapsvorming in Brabant is gedacht aan 

variabelen in de sfeer van het aandeel Brabantse vrijwilligers actief in en om 

cultuur, de omvang van het lidmaatschap van Brabantse culturele verenigingen 

en aan de interculturele participatie in Brabant. Voor het lidmaatschap van 

culturele verenigingen en het aandeel van cultuur in het vrijwilligerswerk kon-

den we terugvallen op data uit de Cultuurmonitor (2007-2010) en de Monitor 

Sociale Participatie (2004-2009-2014), beide van het PON. Over de inter-

culturele participatie zijn geen data gevonden. Hier valt nader te onderzoeken 

of er voldoende regionale data aanwezig zijn binnen het CBS onderzoek naar 

musea, bibliotheken en podiumkunsten om eventueel daarbij aan te sluiten; 

 cultuureducatie: bij deze waarde gaat het om de inzet op generieke cultuuredu-

catie of kunstzinnige vorming, zoals via het primaire en voortgezette onderwijs 

of via de muziekscholen, dus niet om de talentontwikkeling in de culturele 

sector zelf (i.c. de kunstopleidingen, daarvoor meer in het culturele deel van de 

monitor). Een simpele maat zou kunnen zijn om na te gaan wat de omvang van 

de cultuureducatie is in het totaal van het onderwijscurriculum van Brabantse 

scholen/muziekscholen en hoeveel leerlingen daaraan deelnemen. Vooralsnog 

ontbreekt een Brabants beeld. Bij de ontwikkeling daarvan is het verstandig om 

aan te sluiten bij de onderzoeksagenda van het Landelijk Kennisinstituut 

Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). 

 

 

3.3 De economische waardering van kunst en cultuur 

Zoals hiervoor al is aangegeven is er recent sprake van een toenemende 

belangstelling voor de economische waardering van kunst en cultuur, voorbij 

sociale kaders van beschaving/verlichting, gemeenschapsvorming en maat-

schappelijk draagvlak. De na-oorlogse opkomst van zoiets als een 'culturele 

industrie', georganiseerd rondom domeinen van electronische- en popcultuur 

(muziek, mode, design), de daaropvolgende 'postindustrialisering' van de 

economie in combinatie met de digitalisering van de informatie en communicatie 

en parallel daaraan de toegenomen 'war on talent' om mobiele hoger opgeleide 

arbeidskrachten, dit alles heeft een interesse gestimuleerd in de economisch-

strategische inzet van kunst en cultuur omwille van de aantrekkelijkheid van 

plekken en producten. Weer anderen zagen in deze economisering een 

mogelijkheid om kunst en cultuur uit zijn vermeende isolement te halen om het 

domein zo min of meer te dwingen tot een grotere maatschappelijk responsiviteit 

('cultureel ondernemerschap') of om de omvang van de publieke sector (en 

daarmee de publieke druk op private middelen) te verminderen ('small 

government, big society). Hoe het ook zij: via diverse wegen heeft zich naast een 

sociale waardering van kunst en cultuur een economische waardering gevestigd, 

met specifieke aandacht voor de bijdrage van kunst en cultuur aan de algemene 
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economische ontwikkeling. In de PON studie van de kenniswensen in het 

Brabantse culturele veld komen we deze economische waardering tegen in 

aspecten als 'economisch rendement', 'internationalisering' en 'innovatie'. 

 

Deze economische waardering van kunst en cultuur is van een jongere datum 

dan de sociale waardering. Vandaar dat zich op dit vlak ook een grotere diversiteit 

van manieren van monitoren voordoet, men een geringe robuustheid en een hoog 

incidenteel en theoretisch gehalte. De inventarisatie van manieren van monitoren 

van economische waarderingen laat zien dat:  

a. veel van de variatie in de economische waardering van kunst en cultuur ver-

band houdt met de vraag of die economische waardering betrekking heeft op 

het culturele domein als zodanig (bv het aantal culturele banen/vestigingen/ 

uitgaven) of op de relatieve bijdrage van kunst en cultuur aan de economische 

omgeving in bredere zin. Voor zover de economische waardering betrekking 

heeft op het eerste nemen we dat mee bij het culturele kapitaal (zie verderop 

voor de redenering). Hier besteden we alleen aandacht aan de bijdrage van 

kunst en cultuur aan de economie in brede zin; 

b. veel van de studies waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de bredere 

economische effecten van kunst en cultuur kennen een eenmalig karakter en/of 

zijn gebaseerd op een bewerking van nationale statistieken. Een periodieke 

herbewerking van de cijfers naar het regionale niveau is mogelijk op basis van 

een regionalisering van de National Satelite Account rekeningen, maar dat 

vraagt om een extra inspanning op basis van nationale rekeningen 

(modelontwikkeling); 

c. de uitdrukking van de meer algemene economische effecten van kunst en 

cultuur kan plaatsvinden volgens een breder waaier van criteria en waarden. 

Opvallend is dat de aandacht daarbij vooral uitgaat naar de economische 

effecten van kunst en cultuur en minder naar de omgekeerde relatie: de mate 

waarin kunst en cultuur kunnen rekenen op een veerkrachtige diversiteit van 

economische hulpbronnen.  

 

Mede in verband hiermee hebben we voor deze Brabantse monitor de volgende 

economische kernwaarde geformuleerd:  

 

"het culturele veld draagt bij aan een versterking van de economische 

ontwikkeling en kan rekenen op een brede en veelsoortige economische 

ondersteuning" 

 

Binnen het economische waardendomein zijn op basis van onze internationale 

inventarisatie en met het oog op de wensen uit het Brabantse veld de volgende 

deelwaarden onderscheiden: 

 werkgelegenheid: het (relatieve) aandeel van het culturele veld in de regionale 

werkgelegenheid zegt iets over de economische betekenis daarvan; 

 financiële stromen: de (relatieve) omvang en diversiteit van de financiële 

ondersteuning van en bestedingen aan/in het culturele veld zegt iets over het 

economische draagvlak daarvoor; 
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 vestigingsklimaat: het (relatieve) aandeel van het culturele veld in het 

regionale vestigingsklimaat zegt iets over de economische betekenis daarvan; 

 (in)directe toegevoegde waarde: het (relatieve) aandeel van het culturele 

veld in het bruto regionale product, vastgoedwaarden en additionele 

bestedingen zegt iets over de economische betekenis daarvan; 

 innoverend en concurrerend vermogen: de (relatieve) bijdrage van het 

culturele veld aan het innoverende en concurrerende vermogen van de regio 

zegt iets over de economische betekenis daarvan. 

 

De speurtocht naar indicatoren voor deze verschillende deelwaarden vanuit een 

confrontatie van de deelwaarden met beschikbare data op Brabantse niveau heeft 

het volgende enigszins teleurstellende resultaat opgeleverd: 

 werkgelegenheid: voor de bepaling van de ontwikkeling van het relatieve 

aandeel van de Brabantse culturele werkgelegenheid in de totale Brabantse 

werkgelegenheid kunnen we terugvallen op LISA. Naar de toekomst toe valt te 

overwegen om gebruik te gaan maken van meer precieze CBS data. Later zou 

ook geïnvesteerd kunnen worden in data omtrent de indirect door de culturele 

sector veroorzaakte werkgelegenheidseffecten; 

 financiële stromen: er zijn voor deze monitor geen berekeningen gemaakt 

omtrent het aandeel van de Brabantse culturele sector in een diversiteit van 

publieke en private (bedrijven/huishoudens) bestedingen. Die berekeningen 

zijn voor een aantal sectoren (bibliotheken, podiumkunsten, musea, 

kunstzinnige vorming) wel te maken op basis van beschikbare CBS data; 

 vestigingsklimaat: voor deze deelwaarde zijn geen kant en klare indicatoren 

gevonden. Wel zijn berekeningen mogelijk op basis van verbanden tussen de 

omvang van de culturele sector per stad en de stedelijke migratiecijfers. Ook 

voor een bepaling van de bijdrage van de culturele sector aan het 

vestigingsklimaat voor bedrijven is nader onderzoek vereist, mogelijk kan 

worden aangesloten bij bestaande regionale bedrijvenregisters; 

 (in)directe toegevoegde waarde: voor de bepaling van de (in)directe 

toegevoegde waarde van de culturele sector zijn vijf indicatoren denkbaar: (a) 

het aandeel van de groei in culturele ondernemingen in het totaal van de 

Brabantse onderneming, (b) het aandeel van de groei in de culturele omzet in 

het totaal van de Brabantse omzet, (c) het aandeel van het culturele veld in de 

waardeontwikkeling van vastgoed en grond (d) het aandeel van de culturele 

productie in het Bruto Regionaal Product en (e) de toelevering van andere 

sectoren aan de culturele sector. Voor de eerste versie van de monitor hebben 

we ons beperkt tot (a). Voor alle andere indicatoren zijn nadere bewerkingen 

nodig van beschikbare data; 

 innoverend en concurrerend vermogen: hier is gedacht aan vier indicatoren: (a) 

de omvang van de Brabantse culturele import/export, (b) aandeel start-ups 

Brabantse culturele veld, (c) de omvang van de investeringen in Brabantse 

micro ondernemingen en (d) het aandeel van Brabant in de nationale cultureel-

toeristische markt. Al deze indicatoren zijn te ontwikkelen via een bewerking 

van beschikbare data.  
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De overall conclusie is duidelijk: er zijn weliswaar ruwe data voorhanden op 

nationale schaal om een aantal van de geformuleerde economische effecten in 

beeld te brengen, maar daartoe is een bewerking daarvan nodig naar de 

regionale schaal. In het vervolg van de ontwikkeling van deze monitor kan dit 

worden meegenomen. In dit project beperken we ons tot die indicatoren die snel 

via een bewerking van aanwezige LISA data over de culturele werkgelegenheid 

en de culturele vestigingen traceerbaar waren. 

 

 

3.4 De culturele waardering van kunst en cultuur 

Zoals eerder gememoreerd vormt de culturele waardering van kunst en cultuur in 

Nederland paradoxalerwijs het ondergeschoven kind van de monitoring van kunst 

en cultuur. Voor een deel kan dit verband houden met het feit dat die culturele 

waardering vanwege zijn cultuurpolitieke gevoeligheid is overgelaten aan het 

professionele veld of omdat men het eenvoudigweg ondoenlijk acht om zoiets 

subtiels en veelvormigs als de artistieke waardering uit te drukken in een 

gefixeerd monitoringinstrument. Anderzijds is het opmerkelijk dat bij pogingen om 

die veelvormigheid uit te drukken in een monitoring instrument niet is gekeken 

naar aanpalende domeinen waarop zoiets wel is ondernomen. Hierbij valt te 

denken aan de beoordeling van wetenschappelijke prestaties via onder meer de 

monitoring van publicatieresultaten en een periodieke visitatie door peers 

(enigszins vergelijkbaar met het werken met beoordelingscommissies). De 

bedenkingen daarbij zijn ook bekend: het systeem leidt in het slechtste geval tot 

een rechtlijnig najagen van beoordelingscriteria (publicatiedwang, het "Stapel 

effect") zonder daadwerkelijke inhoudelijke toegevoegde waarde ('perverse' 

effecten).  

 

Hier hebben we daarom onze toevlucht genomen tot een wat ander type beoor-

deling dat mogelijk door de meer 'open' insteek wat tegemoet kan komen aan de 

kritiek op het wetenschappelijke systeem. We hebben inspiratie geput uit hoe 

vanuit duurzaamheid wordt gedacht over de beoordeling van de 'gezondheid' van 

het ecologische systeem. Daarbij staat, zoals eerder aangegeven, 'veerkracht' als 

principe centraal. Criteria van 'biodiversiteit' of ' soortenrijkdom' worden van 

belang geacht, naast criteria van de omvang van het natuurlijke systeem en de 

kwaliteit van de primaire hulpbronnen daarvoor (water, lucht, bodem), omdat 

daarmee de veerkracht van het ecologische systeem als geheel kan worden 

geduid. Het verloop van de biodiversiteit door de tijd wordt daarmee een adequaat 

signaal voor de veerkracht van het ecologische systeem in tijden van verandering. 

Eenzelfde principe kunnen we toepassen op het culturele systeem. Daarmee 

wordt het verloop van de kwaliteit van het culturele systeem als zodanig onder-

werp van beoordeling, op afstand gerelateerd aan haar economische en sociale 

effect/randvoorwaarden. 

 

Wie vanuit een dergelijk 'open' perspectief (dus meer vanuit een systemisch 

perspectief dan vanuit een smalle focus op de 'kwaliteit' van het werk) kijkt naar 

het internationale onderzoek naar waarderingen van cultuur, komt een aantal 



28 

manieren tegen waarop het culturele systeem als zodanig onderwerp van 

monitoring is gemaakt. Het meest relevant is in dit verband de Amerikaanse 

National Arts Index, maar ook de in Nederland recent daarvan afgeleide 

Cultuurindex. Onze inventarisatie laat zien dat: 

a. er een grote hoeveelheid studies bestaat waarin wordt geprobeerd op een 

meer 'systemische' manier het functioneren van het culturele domein in kaart te 

brengen, maar dat veel studies of blijven hangen in de theorie of incidenteel van 

karakter zijn, zonder terug te vallen op robuuste datasystemen (wat vergelijking 

door de jaren heen moeilijk maakt); 

b. de variatie vooral zit in wat er precies onderwerp van monitoring wordt 

gemaakt, met een nadruk op óf het klassieke kunstenveld, óf het commerciële 

veld van de creatieve industrie. Zelden is er sprake van een combinatie; 

c. de variatie bovendien van doen heeft met de manier waarop men de maat-

schappelijke omgeving (sociaal en economisch) in de beoordeling van het 

culturele systeem betrekt. Men doet het óf helemaal niet (het culturele systeem 

wordt op zichzelf beoordeeld), óf men integreert de sociale en economische 

dimensie in de beoordeling van het culturele systeem (bv door de opname daarin 

van sociale participatiecijfers of economische effectcijfers). Beide opties volgen 

wij hier niet. Ook hierbij laten we ons inspireren door de manier waarop men 

vanuit het gedachtegoed van een 'duurzame ontwikkeling' de relatie doordenkt 

tussen het ecologische systeem en de maatschappelijke omgeving, namelijk als 

een spanningsvolle interactie op afstand, als een relatie van 'checks and 

balances'. Zoals eerder opgemerkt: de natuurbeweging meet de kwaliteit van het 

ecologische systeem niet af aan het aantal natuurrecreanten, alhoewel anderzijds 

dat aantal wel iets zegt over het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud. 

Op dezelfde manier willen wij in deze monitor een onderscheid aanbrengen 

tussen de ontwikkeling van het culturele systeem zelf en de bredere 

maatschappelijke waardering daarvan (sociaal en economisch). 

 

Dit alles overziend, en mede in verband met de kenniswensen vanuit het 

Brabantse veld (waarin wensen zijn geuit met betrekking tot zaken als 

'pluriformiteit', 'artistieke kwaliteit', 'netwerken en samenwerken', 

'talentontwikkeling') komen we tot de volgende culturele kernwaarde: 

 

"er is sprake van een veerkrachtig cultureel veld, in staat tot een 

permanente vernieuwing/stimulerng van de verbeelding" 

 

Binnen het culturele waardendomein zijn op basis van onze internationale 

inventarisatie en met het oog op de wensen uit het Brabantse veld de volgende 

deelwaarden onderscheiden: 

 volume van het culturele veld: (de ontwikkeling in) het volume van het 

culturele veld zegt iets over de veerkracht daarvan; 

 pluriformiteit aanbod: (de ontwikkeling in) de ruimtelijke, artistiek-disciplinaire 

en functionele diversiteit van het culturele aanbod zegt iets over de veerkracht 

van het culturele veld; 

 talentontwikkeling: (de ontwikkeling in) de aanwas en maatschappelijke 

'opname' van nieuw talent zegt iets over de veerkracht van het culturele veld; 
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 organiserend vermogen: het organiserend vermogen binnen het culturele 

veld, zoals blijkend uit (collectieve) samenwerkingsverbanden tussen 

instellingen zegt iets over de veerkracht van het culturele veld;  

 artistieke kwaliteit/prestige: (de ontwikkeling in) de artistieke kwaliteit, 

blijkend uit de ontwikkeling van de (kwaliteit en omvang van de) artistieke 

productie en de artistieke loopbaan zegt iets over de veerkracht van het 

culturele veld. 

 

De speurtocht naar indicatoren voor de verschillende deelwaarden heeft weer 

plaatsgevonden vanuit een confrontatie van die deelwaarden met beschikbare 

data op Brabants niveau. Dat heeft het volgende redelijk hoopgevende resultaat 

opgeleverd: 

 volume van het culturele veld: hier hebben we uiteindelijk zes indicatoren voor 

kunnen onderscheiden. Het volume of de omvang van het culturele veld is te 

duiden in termen van: (de ontwikkeling in) het aantal werkzame personen, de 

hoeveelheid bedrijven/organisaties, het aantal geproduceerde producten, de 

gerealiseerde omzet, de culturele loopbaanontwikkeling en de bedrijfsmatige 

ontwikkeling (af te meten aan het aantal faillissementen). Uiteindelijk hebben 

we voor de omzet en de loopbaanontwikkeling geen snel toegankelijke 

Brabantse data kunnen vinden. Er dient een nadere bewerking plaats te vinden 

van CBS bestanden. De overige indicatoren zijn (deels) achterhaald via het 

LISA bestand of via CBS data (Statline). Op onderdelen is verbetering mogelijk. 

Het valt aan te bevelen om de regionale cultuurmonitor (van het PON en het 

BKKC) hierop aan te passen zodat de landelijke en regionale datasystemen 

beter op elkaar aansluiten; 

 pluriformiteit aanbod: we hebben hierbij een onderscheid gemaakt naar de 

ruimtelijke, disciplinaire en functionele pluriformiteit. Met die laatste doelen we 

op de plaats van de activiteit van mensen/organisaties/bedrijven in de keten 

van de cultuurproductie/distributie/presentatie. Voor een eerste beeld van de 

resultaten vallen we terug op Lisa data. Naar de toekomst toe is te bezien of 

niet beter kan worden teruggevallen op CBS data omtrent de 

werkgelegenheid/bedrijvigheid. Waar Lisa is gebaseerd op enquêtes zijn de 

CBS data gebaseerd op belastinggegevens en daardoor betrouwbaarder; 

 talentontwikkeling: om iets te kunnen zeggen over de talentontwikkeling 

hebben we vier mogelijke indicatoren onderscheiden, namelijk (1) (het verloop 

in) het aantal studenten verbonden aan Brabantse culturele opleidingen, (2) de 

loopbaanontwikkeling van afgestudeerden van Brabantse culturele opleidingen, 

(3) de ontwikkeling van het opleidingsniveau van in het Brabantse culturele 

veld werkzame personen, (4) de ontwikkeling in het beroepsniveau van in het 

Brabantse culturele veld werkzame personen. De eerste indicator is te 

achterhalen via publiek beschikbare onderwijsdata van het publiek bekostigde 

onderwijs. De tweede en derde via een herbewerking van CBS data. Voor de 

vierde indicator is tot zover geen beschikbare database gevonden. 

 organiserend vermogen: hier hebben we uiteindelijk vier mogelijke indicatoren 

kunnen onderscheiden, namelijk: (1) het lidmaatschap van Brabantse 

kunstenaars/organisaties van nationale culturele koepelorganisaties, (2) de 

deelname door Brabantse kunstenaars/culturele organisaties aan internationale 
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culturele samenwerkingen, (3) samenwerkingsverbanden in het Brabantse 

culturele veld en (4) het aandeel vrijwilligers in Brabantse culturele 

organisaties. Deels zijn deze data te achterhalen via de regionale 

cultuurmonitor / sociale participatiemonitor van het PON. Deels kan worden 

teruggevallen op handwerk, waarbij nationale registers moeten worden 

doorgenomen op Brabantse adressen. 

 artistieke kwaliteit/prestige: hierin hebben we uiteindelijk zeven mogelijke 

indicatoren onderscheiden. Deze betreffen: (1) het aandeel van Brabantse 

organisaties/projecten in nationale cultuursubsidies, (2) het aandeel Brabantse 

organisaties/projecten in internationale culturele producties, (3) het aandeel 

van het Brabantse culturele veld in (inter)nationale culturele uitstapjes, (4) het 

aandeel van Brabantse cultuurmakers in auteursrechtenvergoedingen, (5) het 

aandeel van de Brabantse cultuurmakers in (intern)nationale cultuurprijzen (6) 

de vermelding van Brabantse kunstuitingen in de (inter)nationale pers en (7) 

relatieve kenmerken van de Brabantse culturele beroepsbevolking (in termen 

van opleiding, inkomen, leeftijd, etc.). Al deze data (met uitzondering van 5), 

zijn te achterhalen via bestaande datasystemen. Maar dit vergt nader 

handwerk, of een nadere analyse van bestanden (bv CVTO data). 

 

Samenvattend levert deze inventarisatie de op de volgende pagina’s gepresen-

teerde ‘mindmap’ en tabellen op voor de respectievelijke waarderingen van kunst 

en cultuur (met de bijbehorende indicatoren en databevinden). 
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CULTUREEL KAPITAAL Nulmeting lange termijn Opmerkingen

VOLUME/OMVANG CULTURELE VELD

c1 Aantal werkzame personen in Brabantse culturele veld Lisa CBS Woon-/werkgemeente, op basis van 'Culturele Sector in Beeld'.

c2 Aantal bedrijven, organisaties in Brabantse culturele veld Lisa CBS Hoofdvestiging van bedrijf, conform indeling 'Culturele sector in Beeld'

c3 Aantal culturele producten in Brabant verhandeld CBS Statline CBS Statline

c4 Omzet in culturele domein in Brabant niet beschikbaar CBS wellicht Op basis van enquetes bibliotheken, podiumkunsten, musea, instellingen kunstzinnige vorming 

c5 Loopbaanontwikkeling / werkloosheid in Brabantse culturele veld niet beschikbaar CBS Loopbaanontwikkeling kunstenaars obv opleidingsachtergrond 5 afstudeercohorten

c6 Faill issementen in culturele domein in Brabant niet beschikbaar CBS Zie c2., en/of Lisa

PLURIFORMITEIT AANBOD

c7 Ruimtelijke spreiding werkzame personen in Brabantse culturele veld Lisa CBS Conform c1 (woon vs werkregio)

c8 Disciplinaire spreiding werkzame personen in Brabantse culturele veld Lisa CBS Conform c1

c9 Functionele spreiding werkzame personen in Brabantse culturele veld Niet beschiikbaar CBS Conform c1

TALENTONTWIKKELING

c10 Aantal studenten in Brabantse culturele opleidingen DUO-OCW DUO-OCW

c11 Loopbaanontwikkeling afgestudeerden van culturele opleidingen in Brabant niet beschikbaar Visitatierapporten Conform c5 of via sectoraal alumnionderzoek (onderdeel visitatierapporten)

c12 Ontwikkeling opleidingsniveau werkzame personen in Brabantse culturele veld niet beschikbaar CBS Conform c1

c13 Ontwikkeling beroepsniveau werkzame personen in Brabantse culturele veld niet beschikbaar CBS wellicht Steekproef Enquete Beroepsbevolking?

ORGANISEREND VERMOGEN

c14 Lidmaatschap Brabandse culturele veld in nationale culturele koepelorganisaties niet beschikbaar Koepelorganisaties Handwerk op basis van registers koepelorganisaties

c15 Deelname Brabantse culturele veld in Internationale culturele samenwerkingen niet beschikbaar Dutch Culture Handwerk op basis van 'Buitengaats' bestand Dutch Culture

c16 Samenwerkingsverbanden in Brabantse culturele veld oude data PON PON Algemene stelling in Cultuurmonitor. Afstemming op Eurobarometer?

c17 Aandeel vrijwill igers in culturele organisaties Brabantse culturele veld oude data PON CBS en/of PON PON Cultuurmonitor / Sociale Participatie, aandacht voor landelijke vergelijkbaarheid

ARTISTIEKE KWALITEIT

c18 Aandeel Brabantse organisaties/projecten in nationale cultuursubsidies niet beschikbaar Fondsen Op basis van BIS, Cultuur in Beeld  en/of Handwerk op basis van jaarverslagen Fondsen

c19 Aandeel Brabantse organisaties/projecten in internationale culturele producties niet beschikbaar Dutch Culture Handwerk op basis van 'Buitengaats' bestanden Dutch Culture

c20 Aandeel Brabantse culturele veld in (inter)nationale  culturele uitstapjes niet beschikbaar Visit Brabant/CVTO Op basis van CVTO data 

c21 Aandeel Brabants culturele veld in auteursrechten vergoedingen niet beschikbaar VOICE Op basis van adrescategorieen

c22 Aandeel Brabantse culturele veld in cultuurprijzen niet beschikbaar ?? Geen bestaand bestand. Suggesties: via Omroep Brabant / Brabants Dagblad / Sectorinstituten?

c23 Relatieve kenmerken Brabantse culturele beroepsbevolking niet beschikbaar CBS conform c1
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ECONOMISCH KAPITAAL nulmeting langere termijn Opmerkingen

WERKGELEGENHEIDSEFFECT

e1 Relatieve omvang werkgelegenheid Brabantse culturele veld Lisa CBS Conform c1

e2 Omvang indirecte werkgelegenheid niet beschikbaar CBS Via Cultuurrekening

FINANCIELE STROMEN

e3 Publieke subsidies aan Brabantse culturele veld niet beschikbaar CBS: Deels Voor bibliotheken, podiumkunsten, musea, instellingen kunstzinnige vorming. Conform c4

e4 Private sponsoring aan Brabantse culturele veld niet beschikbaar CBS: Deels Voor bibliotheken, podiumkunsten, musea, instellingen kunstzinnige vorming. Conform c4

e5 Bestedingen door prive huishoudens aan cultuur niet beschikbaar CBS Op basis van Budgetonderzoek: aandacht voor afbakening

BIJDRAGE VESTIGINGSKLIMAAT

e6 Regionale woonaantrekkelijkheid niet beschikbaar zelf Vergelijkende correlatie migratiestromen / omvang culturele sector per gemeente  obv c1/c2

e7 Regionale bedrijvenmarkt niet beschikbaar ?? Betekenis cultuur in BOM portfolio vestigingsfactoren?

(IN)DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE

e13 aandeel (groei) culturele ondernemingen in totaal ondernemingen Lisa CBS bewerking Op basis van c2

e12 aandeel (groei) culturele omzet in totale omzet niet beschikbaar CBS bewerking Op basis van c4 / cult omzet nationaal herleiden naar Brabantse werk aandeel

e10 aandeel culturele veld in waardestijging vastgoed en grond niet beschikbaar CBS bewerking Vergelijkende correlatie WOZ / omvang culturele sector per gemeente obv c2

e9 aandeel culturele productie in BRP niet beschikbaar CBS bewerking Aandeel Brabant in nationele kunst en cultuursector, obv c1  x aandeel BRP nationaal 

e14 toeleveringen sectoren aan culturele sector niet beschikbaar CBS bewerking Model bouwen op basis van nationale rekeningen

INNOVEREND EN CONCURREREND VERMOGEN

e15 Brabantse culturele import/export niet beschikbaar CBS Op basis van onderzoek topsector creatieve industrie en/of cultuurrekening

e16 Aandeel start-ups Brabantse culturele veld Lisa CBS Inclusief jaargang ontwikkeling

e17 Investering culturele micro-ondernemingen niet beschikbaar CBS: Wellicht Aandeel kleinere bedrijven in geheel bedrijven, conform c2 / eventueel obv 'gazellenindex'

e18 Aandeel Brabant in nationale cultuurtoeristische markt niet beschikbaar Visit Brabant Op basis van CVTO data
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SOCIAAL KAPITAAL Nulmeting Langere termijn Opmerkingen

PARTICIPATIE

s1 Participatie (omvang / spreiding) aan cultuur in Brabant PON Cultuurmonitor PON/ CBS / CVTO Verkennen mogelijkheid aansluiting bij landelijke data (CBS /CVTO)

s2 Consumptie van culturele producten in Brabant CBS Statline CBS: Ja deels Podiumkunsten en Musea via Statline, verkennen mogelijkheden verbreding (CBS/CVTO)

TOEGANKELIJKHEID/SPREIDING

s3 Spreiding van Brabantse culturele consumptie PON Cultuurmonitor CVTO / Vrijetijdshuis Verkennen mogelijkheid aansluiting bij landelijke data (CBS/CVTO)

WAARDERING

s4 Waardering/beleving Brabantse culturele veld PON Cultuurmonitor PON Verkennen mogelijkheid aansluiting bij Eurobarometer

GEMEENSCHAPSVORMING

s5 Aandeel Brabantse culturele vrijwill igers PON / Sociale ParticipatieCBS: Wellicht Alleen obv onderzoek musea, bibliotheken, podiumkunsten, onder voorbehoud, zie c4 

s6 Lidmaatschap Brabantse culturele verenigingen PON / Sociale ParticipatiePON Verkennen afstemming met landelijke data (CBS)

s7 Interculturele participatie in Brabant niet beschikbaar CBS: Deels / ?? Mogelijk middels 'Culturele Sector  in Beeld', zie c1, Verkennen mogelijkheid CVTO

EDUCATIE

s8 Scholen, culturele instellingen, programma's niet beschikbaar CBS: Deels Deelname kunstzinnige vorming via CBS. 

s9 Deelname cultuureducatieprogramma's in Brabant niet beschikbaar LKCA Oberon is gestopt, Verkennen via LKCA

s10 waardering Brabantse cultuureducatieprogramma's niet beschikbaar PON Inbouwen in Cultuurmonitor?



  De Waarde van Cultuur 

35 

4  Een eerste toepassing 

4.1 Inleiding 

Om een eerste indruk te krijgen van de resultaten van de hier gevolgde 

redeneerlijn met betrekking tot de monitoring van kunst en cultuur is op basis van 

direct beschikbare regionale onderzoeksgegevens en databestanden een eerste 

analyse gemaakt ('nulmeting'). Er moet benadrukt worden dat het hier gaat om 

een eerste indicatie. Op veel onderdelen zijn zoals gezegd relevante data 

beschikbaar, maar die vereisen een (her)bewerking om tot zinvolle uitspraken te 

komen op Brabantse schaal.  

 

In het onderstaande verslag brengen we de eerste inzichten in beeld. Omwille van 

de opbouw beginnen we met een overzicht van de samenstelling van het culturele 

veld, om vervolgens de sociale en economische dimensie in kaart te brengen. We 

hebben de resultaten in dit stadium nog niet geïntegreerd in mogelijke indexen of 

ze van een onderlinge weging voorzien. Daarvoor is het nog te vroeg. Pas 

wanneer de relevante data compleet zijn is het zinvol om te gaan werken aan 

mogelijke indexen die de verzamelde gegevens integreren en daardoor 

makkelijker interpreteerbaar maken. 

 

 

4.2 Het Brabantse culturele kapitaal 

Voor een eerste indruk van de ontwikkeling van het Brabantse culturele kapitaal 

konden we op korte termijn terugvallen op de volgende indicatoren en bestanden: 

- volume en samenstelling van het culturele veld: op basis van Lisa gegevens is 

een overzicht verkregen van de ontwikkeling van het aantal banen en vestigingen 

in Brabant in het 'culturele veld' over de periode 1996-2013. Daarbij is aansluiting 

gezocht bij de begripsomschrijving zoals die ook wordt gehanteerd in Cultuur in 

Beeld 2013 (p. 138-139); 

 pluriformiteit aanbod: op basis van Lisa was bovendien een overzicht mogelijk 

van het aantal banen en vestigingen naar regio over de periode 1996-2013; 

 talentontwikkeling: op basis van onderwijsstatistieken kon een overzicht 

worden gemaakt van het aantal ingeschreven studenten in Brabant in culturele 

opleidingen aan het WO, HBO en MBO; 
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 organiserend vermogen: hier zijn geen directe data beschikbaar, dit vergt een 

nadere analyse van bestaande bestanden bij nationale koepelorganisaties; 

 artistieke kwaliteit/prestige: ook hier zijn niet veel data direct beschikbaar, op 

nationale schaal zijn bij nationale koepelorganisaties gegevens voorhanden die 

nader moeten worden bewerkt. Wel hebben we een eerste analyse gemaakt 

van het aandel van Brabant.  

 

De hiernavolgende grafieken geven een indruk van de resultaten. De belangrijk-

ste conclusies die op grond daarvan getrokken kunnen worden zijn: 

 

 volume en samenstelling van het culturele veld: overall is in Brabant de 

afgelopen periode in het culturele veld sprake van een toenemend aantal 

banen en een toenemend aantal vestigingen. De toename van het aantal 

banen concentreert zich in de kunsten en de creatieve zakelijke 

dienstverlening. Het gevolg is dat waar in 1996 nog 40% van de 

werkgelegenheid in het culturele veld is geconcentreerd in de sfeer van media 

en entertainment dat aandeel in 2013 is gedaald naar 25%. Het aandeel banen 

in de creatieve zakelijke dienstverlening is gestegen naar 40%. Het aantal 

vestigingen is overall gestegen, waarbij veruit de grootste stijging zich heeft 

voorgedaan in de kunsten. Daardoor is het aandeel vestigingen in de kunsten 

gestegen naar 40% in 2013. Het aandeel in de media en entertainment is 

gedaald naar ruim 20%. De gemiddelde bedrijfsgrootte is in de loop van de tijd 

sterk gedaald. De gemiddelde bedrijfsgrootte is anno 2013 twee werknemers. 

We hebben kortom overall van doen met een groeiend cultureel veld in termen 

van zowel banen als vestigingen, dat in toenemende mate is georganiseerd in 

de vorm van kleinschalige bedrijven (toename aandeel zzp). 

 pluriformiteit aanbod: de analyse van de regionale spreiding van typen van 

culturele werkgelegenheid laat zien wat ingewijden intuïtief al aanvoelen. In 

Zuidoost Brabant is sprake van een relatieve oververtegenwoordiging van 

creatief-zakelijke diensten, in Midden Brabant van de Kunsten en in West 

(enigszins) van Media en Entertainment. In alle drie de regio’s zijn de 

onderscheidende sectoren sinds 2000 relatief gegroeid. Noordoost, met een 

minder uitgesproken cultureel profiel, blijft daarbij achter. Er is dus sprake van 

een toenemende regionale specialisatie binnen een constante diversiteit. De 

toenemende specialisatie heeft zich zowel voorgedaan in termen van het 

aantal banen, maar vooral ook in termen van het aantal vestigingen. Meer 

recent is, mogelijk in verband met de crisis en de teruglopende subsidies, een 

stagnatie te zien in het aantal banen, het aantal vestigingen blijft daarentegen 

groeien (met een opvallende stijging in het aantal vestigingen in de kunsten in 

Midden Brabant). 

 talentontwikkeling: in absolute zin vormen de culturele HBO studenten in 

Brabant de grootste groep (t.o.v. MBO en WO). De omvang van de groep 

culturele MBO'ers stijgt echter snel, evenals het aantal gediplomeerden. Ook 

het aantal ingeschreven WO'ers is gestegen. Er is kortom over de hele linie in 

Brabant sprake van een constante of stijgende aanwas van nieuw potentieel 

cultureel talent;  

 



  De Waarde van Cultuur 

37 

 artistieke kwaliteit: de enige beschikbare indicator betrof de bijdrage vanuit 

het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie aan Noord-

Brabantse culturele projecten. Dat maakt het beeld vooralsnog redelijk 

onevenwichtig en grillig. Hoe het ook zij; in 2013 kende het Fonds 

Podiumkunsten ruim 25 miljoen euro aan meerjarige activiteitensubsidies toe. 

Daarvan belandde iets minder dan 1 miljoen in Brabant (ca 4%). Men kende in 

2011-2013 ongeveer 12 miljoen euro toe aan productiesubsidies. Daarvan 

belandde iets meer dan een half miljoen in Brabant (idem ca 4%). Beide cijfers 

staan in geen verhouding tot het aandeel van Brabant in het inwonertal van 

Nederland (ca 14%) of het Bruto Nationaal Product (ca 15%).  Het Fonds 

Cultuurparticipatie kwam tot betere resultaten. In 2013 werd ca 16 miljoen aan 

subsidie toegekend. Daarvan kwam iets minder dan 2 miljoen terecht in Noord 

Brabant (ca 12,5%). Het is duidelijk dat de publieke artistieke infrastructuur, 

afgemeten naar het aandeel van nationale subsidies in Noord Brabant, achter 

blijft bij de demografische en economische positie van Brabant.  

 

 

 

4.2.1 Volume en samenstelling van het culturele veld in beeld 

 

 

 



38 

 
 

 
 

 

 



  De Waarde van Cultuur 

39 

4.2.2 Pluriformiteit aanbod in beeld 
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4.2.3 Talentontwikkeling in beeld 
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4.2.4 Artistieke kwaliteit in beeld 
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4.3 De sociale waardering van kunst en cultuur in Brabant 

Met betrekking tot de sociale waardering van kunst en cultuur bleken op korte 

termijn de volgende data op Brabantse schaal beschikbaar: 

 participatie: data over een breed scala van activiteiten over 2007 en 2010 op 

basis van de PON Cultuurmonitor en data van het bezoek aan voorstellingen 

over 1999-2012 op basis van CBS Statline; 

 toegankelijkheid en spreiding: data over bezoek van voorstellingen 

binnen/buiten de eigen gemeente/Brabant op basis van de PON Cultuurmonitor 

2007-2010; 

 gemeenschapsvorming: data over deelname culturele vrijwilligerswerk op basis 

van PON Cultuurmonitor 2007-2010 / Monitor Sociale Participatie 2004-2009-

2014; 

 educatie: er zijn geen Brabantse data beschikbaar. Er zal nader moeten 

worden overlegd over de inrichting van een regionale monitor; 

 waardering: data over de mening van Brabanders met betrekking tot een aantal 

stellingen over de Brabantse culturele infrastructuur op basis van de PON 

Cultuurmonitor 2007-2010. 

 

De hiernavolgende grafieken geven een indruk van de resultaten. De belangrijk-

ste conclusies die op grond daarvan getrokken kunnen worden zijn: 

 

 participatie: er is tussen 2007 en 2010 overall sprake van een stijging in de 

culturele participatie onder de Brabantse bevolking, met uitzondering van het 

bezoek aan meer populaire culturele vormen (festivals, popconcerten, cabaret) 

en aan exposities. De economische crisis en de daarmee verbonden 

besparingen in de bestedingen uit zich in de sfeer van kunst en cultuur dus 

vooral in het meer populaire segment. Bij de 'actieve' cultuurparticipatie valt 

vooral de stijging bij het zingen en de dans op. Er is kortom sprake van een 

trouw cultureel kernpubliek, waarbij de crisis zich vooral doet voelen in de wat 

meer populaire genres. Data van CBS Statline geven voor het bezoek aan 

voorstellingen een langduriger beeld. Overall is er sprake van continuïteit. 

Fluctuaties doen zich vooral voor in de sfeer van muziektheater en 

muziekvoorstellingen. Na een stijging rond 2005-2006 is na de crisis het 

bezoek aan muziektheater weer teruggevallen naar het oude niveau. Het 

bezoek aan muziekvoorstellingen is na een snelle stijging in 2003-2007 

weliswaar iets teruggevallen, maar blijft hoger dan voordien. Het bezoek aan 

theatervoorstellingen is na een dipje rond 2005 terug op het oude niveau; 

 toegankelijkheid en spreiding: de periode 2007-2010 laat een tendens zien 

naar een grotere differentiatie in verband met het bezoek aan culturele 

voorstellingen; men trekt zich deels terug op de eigen gemeente, maar zoekt 

deels ook meer plekken op buiten Brabant. Wat dat laatste betreft zijn vooral 

de verschuivingen in het bezoek aan exposities, musical, popmuziek, festivals, 

opera en klassieke muziek opvallend. Kennelijk is het aanbod aan spraak-

makende voorstellingen elders aanlokkelijk. Eenzelfde tendens is overigens te 

bespeuren in het bezoek aan culturele instellingen/plekken. Ook hier is sprake 

van groei in het bezoek aan plekken in óf de eigen gemeente óf buiten Brabant, 
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ten koste van de rest van Brabant. Vooral musea, galeries en 

bezienswaardigheden lokken Brabanders met hun aansprekende aanbod naar 

elders;  

 gemeenschapsvorming: het vrijwilligerswerk voor en in het culturele veld laat 

over de periode 2004-2014 een robuuste deelname zien, met een lichte 

afname in 2010 en herstel of zelfs groei in 2014. De muziekverenigingen 

(bands, fanfares) blijken het populairst, op de voet gevolgd door de koren. De 

recente groei in het culturele vrijwilligerswerk blijft wat achter bij de algemene 

groei in het vrijwilligerswerk; 

 waardering: de cijfers zoals die door het PON zijn verzameld over de waar-

dering door de Brabantse bevolking van het Brabantse cultuuraanbod laten 

over de periode 2007-2010 een positieve ontwikkeling zien. Er is over het 

algemeen sprake van een stijgende tendens in de waardering van de karak-

teristiek, de diversiteit en de levendigheid van het aanbod. 

 

 

4.3.1 Participatie in Beeld 

 

 

Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 

 

 

 

Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 
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Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 

 

 

Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010. Door een verschil in vraagstelling zijn de cijfers over 
cultuurparticipatie uit 2007 niet rechtstreeks te vergelijken met de cijfers uit 2010 (vraagstelling 2007: 
wekelijks; vraagstelling 2010: Ja, structureel en ja, incidenteel) 
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4.3.2 Toegankelijkheid en spreiding in beeld 

 

Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 
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* Culturele instellingen en plekken: musea, galerie/atelier, archief 

bezienswaardige gebouw, historische dorp of stadsdeel, bioscoop, 

filmhuis/filmtheater. 

 
Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 
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Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 

 

 

Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 
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4.3.3 Gemeenschapsvorming in beeld 

 
 

 
 

 
Bron: PON Monitor sociale participatie 2004, 2009, 2014 

 

  

 
 
 Bron: PON Monitor sociale participatie 2004, 2009, 2014 
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4.3.4 Waardering in beeld 

 

Bron: PON Cultuurmonitor 2007, 2010 
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4.4 De economische waardering van kunst en cultuur in Brabant 

Met betrekking tot de economische waardering van kunst en cultuur in Brabant 

bleken op korte termijn alleen gegevens beschikbaar die iets zeggen over het 

relatieve aandeel van het veld in de totale werkgelegenheid. Voor alle anderen 

indicatoren zijn bewerkingen nodig van bestaande data op nationale schaal of 

moeten nieuwe data worden verzameld.  

 

Zowel in termen van het aantal banen als in termen van het aantal vestigingen 

laat het culturele veld in Brabant een gestage toename zien wat betreft het 

relatieve werkgelegenheidsaandeel. In termen van het aantal banen groeide het 

culturele veld van een aandeel van 1,8% in 1996 naar 2,7% in 2013. In termen 

van het aantal vestigingen groeide het van een aandeel van 4% in 1996 naar een 

aandeel van 8,8% in 2013.  
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5  Conclusies en aanbeveling 

5.1 Naar een multicriteria monitoring van kunst en cultuur 

In dit rapport is verslag gedaan van een zoektocht naar een meer integrale 

monitoring voor Brabant van de ontwikkeling van het culturele veld. De zoektocht 

is gebaseerd op een viertal ingrediënten: 

a. een inventarisatie van de kenniswensen van het Brabantse culturele veld; 

b. een inventarisatie van manieren van meten van het culturele veld in de 

onderzoeksliteratuur; 

c. een essay over 'De Waarde van Cultuur'; 

d. een poging tot de opbouw van een monitorinstrument waarbij is bemiddeld 

tussen de vragen uit het Brabantse veld, het ontwikkelde theoretische 

perspectief en de potentiele beschikbaarheid van data. 

 

Bij deze speurtocht naar een meer integrale monitoring is in een vroeg stadium 

aansluiting gezocht bij het gedachtegoed van een duurzame ontwikkeling. Een 

drietal overwegingen hebben daarbij centraal gestaan:  

(1) net als bij 'duurzame ontwikkeling' gaat het bij de waardering van kunst en 

cultuur (in toenemende mate) om een meervoud van deels onderling 

conflicterende waarden en belangen;  

(2) net als bij 'duurzame ontwikkeling' is er sprake van een mix van 

wetenschappelijke en normatief-politieke rationaliteiten die op een 'open' manier 

met elkaar verbonden moeten worden; 

(3) net als bij 'duurzame ontwikkeling' gaat het bij cultuur uiteindelijk om een 

'meervoudig' ontwikkelvermogen, met tal van mogelijke onderlinge afwentel- en 

afwegingsrelaties. 

 

Meer specifiek is daarbij de notie van 'veerkacht' leidend geweest (en niet zoals 

elders een notie van 'culturele diversiteit'). De overwegingen daarbij waren: 

(1) de notie van veerkracht levert de mogelijkheid tot aansluiting bij het 

gedachtegoed van een ‘duurzame ontwikkeling’, voorbij een smalle ecologische 

invulling daarvan (waarbij cultuur louter wordt beoordeeld op zijn ecologische 

functionaliteit);  

(2) de notie van ‘veerkracht’ vestigt de aandacht op de wenselijkheid om onderling 

spanningsvolle waarderingen bij elkaar te brengen, zoals van vernieuwing en 

behoud, van ontregelen en bevestigen, van eenheid en verscheidenheid;  
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(3) de notie van 'veerkracht' vestigt de aandacht op de randvoorwaarden nodig 

voor een open, dynamische en duurzame culturele ontwikkeling, in plaats van op 

de een of andere particuliere invulling daarvan. 

 

Daarmee sluiten we aan op het brede gedachtegoed van een duurzame 

ontwikkeling, c.q. op de manier waarop daarbinnen sinds jaar en dag ecologische, 

economische en sociale waarden bij elkaar worden gedacht. Net zoals dat voor 

het domein van de ecologie is bedacht (denk aan 'biodiversiteit' als 

operationalisering van ecologische veerkracht) is het ook in relatie tot cultuur 

mogelijk de veerkracht van het culturele domein als een 'open' basiswaarde 

centraal te stellen. Vervolgens kunnen we die veerkracht zowel thematiseren op 

het niveau van het culturele veld zelf (zoals dat met 'biodiversiteit' in relatie tot de 

ecologie gebeurt) als, op een meer algemeen niveau, in relatie tot de 

economische en sociale randvoorwaarden daarvoor en effecten daarvan. En net 

zoals dat bij 'duurzame ontwikkeling' in relatie tot de ecologie geldt, kunnen we 

ook in relatie tot de cultuur als ontwikkelprincipe hanteren dat er geen sprake mag 

zijn van afwenteling tussen culturele, sociale en economische waarden 

('ontkoppeling'), maar dat we in plaats daarvan moeten streven naar win-win 

relaties. 

 

Op basis van deze gedachtelijnen is vervolgens een raamwerk van culturele, 

sociale en economische 'waarden van cultuur' geformuleerd. Het raamwerk ziet er 

samenvattend als volgt uit: 

 

De culturele kernwaarde (en dus feitelijk de centrale waarde) is als volgt 

verwoord: "er is sprake van een veerkrachtig cultureel veld, in staat tot een 

permanente vernieuwing/stimulering van de verbeelding" 

 

Binnen het culturele waardendomein zijn de volgende deelwaarden 

onderscheiden: 

 volume van het culturele veld: (de ontwikkeling in) het volume van het 

culturele veld zegt iets over de veerkracht daarvan; 

 pluriformiteit aanbod: (de ontwikkeling in) de ruimtelijke, artistiek-disciplinaire 

en functionele diversiteit van het culturele aanbod zegt iets over de veerkracht 

van het culturele veld; 

 talentontwikkeling: (de ontwikkeling in) de aanwas en maatschappelijke 

'opname' van nieuw talent zegt iets over de veerkracht van het culturele veld 

 organiserend vermogen: het organiserend vermogen binnen het culturele 

veld, zoals blijkend uit (collectieve) samenwerkingsverbanden tussen 

instellingen zegt iets over de veerkracht van het culturele veld;  

 artistieke kwaliteit/prestige: (de ontwikkeling in) de artistieke kwaliteit, 

blijkend uit de ontwikkeling van de (kwaliteit en omvang van de) artistieke 

productie en de artistieke loopbaan zegt iets over de veerkracht van het 

culturele veld; 

 Parallel aan de culturele waarden zijn er sociale en economische 

(kern)waarden onderscheiden.  
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De sociale kernwaarde is als volgt verwoord: 

"het culturele veld draagt bij aan een versterking van de sociaal-culturele 

ontwikkeling en betrokkenheid van mensen en kan rekenen op een breed en 

divers maatschappelijk draagvlak". 

 

Voor dit sociale waardendomein zijn de volgende deelwaarden onderscheiden: 

 participatie: de omvang van de participatie in/consumptie van culturele 

goederen en diensten zegt iets over de omvang van de maatschappelijke 

betrokkenheid bij en het maatschappelijke draagvlak voor het culturele veld; 

 toegankelijkheid en spreiding: de sociaal-ruimtelijke spreiding van de 

culturele participatie en consumptie zegt iets over de verdeling/breedte van de 

maatschappelijke betrokkenheid bij en het draagvlak voor het culturele veld; 

 gemeenschapsvorming: de mate van gemeenschapsvorming rondom het 

culturele veld zegt iets over de mate waarin het culturele veld bijdraagt aan een 

versterking van vormen van maatschappelijke betrokkenheid; 

 educatie: de omvang van programma's voor de cultuureducatie en de 

deelname daaraan zegt iets over de inzet op maatschappelijk draagvlak voor 

kunst en cultuur; 

 waardering: de (relatieve) waardering voor culturele goederen en diensten (en 

de spreiding daarin) zegt iets over de mate van maatschappelijke 

betrokkenheid bij en het maatschappelijke draagvlak voor het culturele veld. 

 

De economische kernwaarde luidde: 

"het culturele veld draagt bij aan een versterking van de economische 

ontwikkeling en kan rekenen op een brede en veelsoortige economische 

ondersteuning" 

 

Binnen het economische waardendomein zijn de volgende deelwaarden 

onderscheiden: 

 werkgelegenheid: het (relatieve) aandeel van het culturele veld in de regionale 

werkgelegenheid zegt iets over de economische betekenis daarvan; 

 financiële stromen: de (relatieve) omvang van de financiële ondersteuning 

van en bestedingen aan/in het culturele veld zegt iets over het economische 

draagvlak daarvoor; 

 vestigingsklimaat: het (relatieve) aandeel van het culturele veld in het 

regionale vestigingsklimaat zegt iets over de economische betekenis daarvan; 

 (in)directe toegevoegde waarde: het (relatieve) aandeel van het culturele 

veld in het bruto regionale product, vastgoedwaarden en additionele 

bestedingen zegt iets over de economische betekenis daarvan; 

 innoverend en concurrerend vermogen: de (relatieve) bijdrage van het 

culturele veld aan het innoverende en concurrerende vermogen van de regio 

zegt iets over de economische betekenis daarvan. 

 

Per deelwaarde zijn indicatoren benoemd en is geïnventariseerd waar Brabantse 

data beschikbaar zijn. Om een eerste indruk te geven van de werking van het 

systeem is waar mogelijk op basis van redelijk direct beschikbare data een eerste 

invulling daaraan gegeven. 
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5.2 Cultureel Brabant in beeld 

Voor zover de resultaten dat toelaten suggereert een eerste nulmeting dat in 

Brabant sprake is van een veerkrachtig cultureel veld, met een toenemend aantal 

banen en bedrijven, een op onderdelen continu en/of groeiend aanbod, met een 

doorzettende regionale specialisatie en een voldoende aanwas van nieuw talent. 

Er is onder de Brabantse bevolking bovendien een continue en/of stijgende 

belangstelling en waardering voor het culturele aanbod. Daarenboven neemt het 

culturele veld een gestaag groeiend aandeel in binnen de Brabantse 

werkgelegenheid. De culturele, sociale en economische ontwikkeling van het veld 

lijken relatief in evenwicht.  

 

Wel heeft de economische crisis en de gerelateerde bezuiniging zich vertaald in 

een relatieve afname van de (groei in) deelname aan de meer populaire 

segmenten van de podiumkunsten en een verschuiving van culturele banen naar 

culturele vestigingen (zzp'ers).  

 

Aandachtspunten zijn de toenemende concurrentie van aanbod van buiten 

Brabant, vooral in het meer onderscheidende of spraakmakende segment, en de 

vraag of de groei in het aantal banen en bedrijven en de groei in het aanbod ook 

voldoende markt kan (blijven) vinden. Uiteindelijk moet een beter inzicht in de 

loopbaanontwikkeling van de culturele aanbieders en in de import-export van 

culturele producten en diensten daar inzicht in geven.  

 

Aandachtspunt is bovendien dat de publieke culturele infrastructuur in Brabant, 

afgemeten aan haar aandeel in nationale culturele subsidies, ver achterblijft bij de 

demografische en economische betekenis van de provincie. 

 

 

5.3 Sterkte-zwakte analyse en algemene aanbevelingen 

De ontwikkelde monitor kent vier sterke kanten/kansen: 

 

1. er is sprake van een robuust onderliggend verhaal dat herkenbaar is, aan-

sluit bij bredere verhalen over een 'duurzame ontwikkeling' en dat in staat stelt 

om de meervoudige waarderingen van kunst en cultuur op een evenwichtige 

manier in beeld te brengen, met de onderlinge 'checks and balances'; 

 

2. de monitor besteedt daartoe op een samenhangende manier zowel aandacht 

aan de ontwikkeling van het culturele veld zelf, als aan de sociale en 

economische betekenis daarvan en stelt in staat om die drie waarden in hun 

onderlinge wisselwerking te analyseren; 

 

3. daarmee kan de monitor zowel naar de sfeer van politiek en beleid als naar het 

culturele veld zelf op een meer evenwichtige manier inzicht geven in de 
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relevante strategische ontwikkelingen/uitdagingen en daarmee richting 

geven aan het onderlinge bestuurlijke debat (wat willen we met de 

verschillende onderdelen van het culturele veld in de verschillende regio's in 

Brabant, hoe willen we die gaan positioneren temidden van uiteenlopende 

culturele, sociale en economische doelen); 

 

4. de monitor en het onderliggende 'verhaal' kan dankzij deze kwaliteiten/kansen 

richting geven aan een meer continue monitoring in Brabant van ontwikkeling 

van het culturele veld en stelt daarbij in staat tot een versteviging en meer 

efficiënte inrichting van de culturele kennisinfrastructuur. Hier is op 

redelijk korte termijn een grote winst te halen door het regionale monitoring 

onderzoek van de verschillende culturele steunfuncties, van de gemeenten en 

van de culturele organisaties en bedrijven beter onderling en op landelijke 

datasystemen af te stemmen. Daardoor worden over en weer robuuste 

vergelijkingen (benchmarking) en een strategische weging van gevolgen van 

beleid mogelijk. 

 

Wat betreft de zwakke kanten en/of potentiele bedreigingen is er eigenlijk maar 

één centraal aandachtspunt te benoemen: het onvoldoende in het vervolg 

inzetten op een dynamische doorontwikkeling van de monitor, door deze 

onvoldoende een rol te laten spelen in onderzoek naar aanvullende data c.q. in 

het op elkaar afstemmen van het cultuuronderzoek in Brabant. Voor de meeste 

indicatoren zijn immers basisdata aanwezig, c.q. zijn kanalen aanwezig om aan 

data te komen. 

 

Dit beeld brengt ons tot de volgende drie algemene slotaanbevelingen: 

 

1. deel het gedachtegoed van deze monitor met het culturele en beleidsveld, 

niet alleen omwille van de monitor zelf, maar ook omwille van het onderlig-

gende gedachtegoed c.q. om de manier waarop daarin wordt nagedacht over 

de strategische ontwikkeling van het culturele veld in relatie tot haar economi-

sche en sociale 'werking'; 

 

2. ga per waardendomein/indicator na wat er moet gebeuren om de 

datavoorziening te vervolmaken. Deels betreft dit acties die van doen 

hebben met een statistische bewerking van landelijke data, deels gaat het om 

een inventarisatie van bestaande registers, deels om het beter op elkaar 

afstemmen van regionaal onderzoek (onder meer van het PON en het BKKC). 

In veel gevallen zal sprake zijn van een startinvestering die zich later zal 

terugbetalen in de vorm van een makkelijk te continueren datastroom; 

 

3. kom op basis van deze inventarisatie tot een meerjarenperspectief voor de 

culturele monitoring van Brabant, als een groeistrategie die in staat stelt 

om de monitor om de zoveel tijd te vullen met nieuwe/betere data, om deze zo 

een steeds beter wordend onderdeel te laten zijn van het 'lerende vermogen' 

van het Brabantse culturele veld. 
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5.4 Aanbevelingen per kapitaal (op hoofdlijnen) 

Voor het culturele kapitaal: 

Onderzoek de mogelijkheid om in samenspraak met het Centraal Bureau voor de 

Statistiek te komen tot een meer robuuste analyse van (ontwikkelingen in) de 

culturele bedrijvigheid en het culturele aanbod in Brabant, gebaseerd op meer 

gedetailleerde, betrouwbare en robuuste CBS data, onder meer verbonden aan 

de belastingadministratie. 

 

Zet in op een programma gericht op het bij diverse nationale koepel- en vak-

organisaties (fondsen, verenigingen, steunfuncties) achterhalen van in verband 

met de ontwikkeling van de Brabantse kunst en cultuur relevante data. Bij deze 

nationale koepelorganisaties zijn tal van gegevens aanwezig die momenteel niet 

worden uitgesplitst naar regio, maar die wel uitsplitsbaar zijn. Het vereist een 

eenmalige investering die zich in de jaren daarna eenvoudig terugbetaald. 

 

Voor het sociale kapitaal: 

Zet in op een betere afstemming van het eigen regionale onderzoek naar vormen 

van cultuurparticipatie en -waardering met nationale en Europese onderzoeks-

instrumenten. Die verbeterde afstemming is goed voor de robuustheid van de 

resultaten en voor de efficiency (aansluiting bij al bestaande steekproeven en 

operationaliseringen) en het bevordert de onderlinge vergelijking (benchmarking). 

 

Zet in op het samen met het LKCA ontwikkelen van een instrument voor de ver-

gelijkende monitoring van de regionale amateurkunstenbeoefening en de cultuur-

educatie. Aandacht daarvoor dreigt ondergesneeuwd te raken. 

 

Voor het economische kapitaal: 

Zet in op de ontwikkeling van modellen die beter in staat stellen tot het op 

provinciale schaal in kaart brengen van de bijdrage van kunst en cultuur aan de 

bredere economische ontwikkeling van Brabant. Deze economische effectrap-

portage kan zich om te beginnen richten op vier onderdelen: 

a. het met behulp van CBS data analyseren van de diverse bestedingen aan 

kunst en cultuur; 

b. het aan de hand van nationale rekeningen modelmatig achterhalen van de 

toegevoegde waarde van kunst en cultuur aan de Brabantse economie; 

c. het aan de hand van beschikbare data (lokale culturele infrastructuur en 

gemiddelde WOZ waarde) achterhalen van de bijdrage van kunst en cultuur 

aan de regionale woonaantrekkelijkheid; 
d. de bijdrage van kunst en cultuur aan de regionale economische ontwikkeling 

(economische netwerk/ketenanalyse: 'forward and backward linkages'). 

Organiseer vervolgens een regelmatige update van de monitor zodat deze een 

dynamisch onderdeel kan worden van de strategische planning van en het debat 

over de Brabantse culturele infrastructuur, niet alleen door overheden maar ook 

door de culturele instellingen en de geïnteresseerde burgerij  zelf. 


