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Inleiding
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Algemene kenmerken

Meetperiode: 14 t/m 31 oktober 2022

Respons via Stadspanel: n=2700 (50% van 5400 benaderde panelleden)

Respons via online werving door projectgroep: n=1300

In de totale groep van 4000 respondenten waren vooral lager opgeleiden 

ondervertegenwoordigd. Dit is gecorrigeerd door hun antwoorden met meer 

gewicht in de analyse mee te nemen. Na deze herweging zijn de uitkomsten 

representatief voor de stad als geheel, met inachtneming van een algemene 

foutmarge van ±2%. Stel als uitkomst ‘80% is tevreden’, dan ligt dit werkelijkheid 

tussen 78% en 82%. 

Inhoud

Deze rapportage toont de uitkomsten op hoofdlijnen voor de thema’s:

• Belang van kunst en cultuur

• Bedragen voor toegangskaarten

• Cultuuronderwijs

• Kunst en cultuur bij u in de buurt

• Nachtcultuur

• Diversiteit en inclusie

• Communicatie

• Kunst en vernieuwing

• Toekomst

In de vragenlijst konden panelleden op diverse plekken een tekstuele toelichting 

geven. Deze antwoorden zijn als aparte bijlage aan de opdrachtgever verstrekt, net 

zoals de cijfermatige uitkomsten per subgroep (leeftijd, opleidingsniveau, 

stadsdeel, wijk).

Respondenten: 4000 (waarvan 2700 panelleden)

Het panel als zodanig bestaat uit een groep relatief 

hoog opgeleide en betrokken burgers die bereid is 

om zonder beloning enkele keren per jaar hun 

mening te delen. Voor de eventuele bias die komt 

omdat het in algemene zin een betrokken groep 

betreft is lastig te corrigeren. Dit ter nuance bij het 

interpreteren van de uitkomsten.
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Belang van kunst en cultuur
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Voor uzelf

Voor anderen

Hoe belangrijk vindt u kunst en cultuur.. 

Heel belangrijk Belangrijk Niet zo belangrijk Onbelangrijk Weet niet
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Bedragen toegangskaarten
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Wat is voor u een redelijk bedrag (euro's) om uit te geven aan een toegangskaart voor:
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Cultuuronderwijs
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Veel aandacht Een beetje aandacht Weinig aandacht Geen aandacht Weet niet

Een van de plekken voor kinderen om in contact te komen met kunst en cultuur is op scholen. 
In welke mate vindt u dat er op scholen aandacht is voor kunst en cultuur?
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Cultuuronderwijs (2)
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0% 20% 40% 60% 80%

Geen van deze / voor mij hoeft dat niet

Weet ik niet

Iets anders

Op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal

Thuis en dus niet via onderwijs

Bij naschoolse activiteiten

Op het mbo

Op de basisschool

Op de middelbare school

Waar zou er wat u betreft de meeste aandacht moeten zijn voor kunst en cultuur voor kinderen? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Kunst en cultuur bij u in de buurt
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In mijn deel van de stad (stadsdeel/wijk) is voldoende aanbod 
van/voor kunst en cultuur:
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Eens% per stadsdeel
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Kunst en cultuur bij u in de buurt (2)

8

11%

37%

51%

0%

20%

40%

60%

Ja, ik weet dat en ga er
regelmatig naar toe

Ja, ik weet dat maar ik
kom er weinig of nooit

Nee, ik wist niet dat mijn
stadsdeel een

Cultuuranker heeft

Weet u dat uw stadsdeel een Cultuuranker heeft en komt u 
er soms?
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Allen Loo Esc Seg Sch Cen Laa HH L/Y

Regelmatig bezoek % per stadsdeel

De gemeente heeft in elk stadsdeel een Cultuuranker. Dit zijn theater De Vaillant (Centrum), Muzee (Scheveningen), Theater De Nieuwe 

Regentes (Segbroek), Bibliotheek Leidschenveen en Bibliotheek Ypenburg (Leidschenveen-Ypenburg), Laaktheater (Laak), Theater 

Dakota (Escamp), Bibliotheek Nieuw-Waldeck en Bibliotheek Loosduinen (Loosduinen) en Podium NOORD (Haagse Hout). De acht 

Cultuurankers werken samen om cultuur dichtbij de mensen te brengen.
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Kunst en cultuur bij u in de buurt (3)
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Geen interesse in
kunst en cultuur

Het programma
van het

Cultuuranker sluit
niet aan bij mijn

wensen

Het Cultuuranker
is te ver weg

Het programma
van het

Cultuuranker is de
duur voor mij

Ik kan niet gaan
omdat ik minder

goed ter been ben

Geen tijd Onbekend met
aanbod

Anders Weet ik niet

Indien Cultuuranker bekend maar nauwelijks bezoek (37% van allen):
Waarom gaat u weinig of nooit naar het Cultuuranker in uw stadsdeel?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Kunst en cultuur bij u in de buurt (4)
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Meer kunst en cultuur in
het centrum voor alle

inwoners van Den Haag

Meer kunst- en cultuur in
de wijk voor de
wijkbewoners

Maakt mij niet uit / geen
voorkeur

Geen mening / w.n.

Wat heeft uw voorkeur?
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Nachtleven: concentreren of spreiden?
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Het nachtleven van Den
Haag moet zoals nu vooral in

het centrum en op
Scheveningen blijven

Er moeten ook plekken in
andere wijken worden
gemaakt waar mensen

kunnen uitgaan

Maakt mij niet uit / geen
voorkeur

Geen mening / w.n.

Een goed nachtleven wordt door jong en oud belangrijk gevonden. Wat heeft uw voorkeur?
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Diversiteit en inclusie
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In welke mate vindt u dat er aandacht is voor diversiteit en inclusie in het culturele 
aanbod van Den Haag?

De gemeente vindt het belangrijk dat kunst en cultuur bijdraagt aan diversiteit en inclusie. 

Met ‘diversiteit’ bedoelen we dat er ruimte moet zijn voor verschillen tussen mensen op 

basis van hun gender, etniciteit, seksuele voorkeur, beperking, leeftijd, etc. Inclusie 

betekent alle mensen laten meedoen.
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Diversiteit en inclusie (2)
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Maakt mij niet uit Geen mening / w.n.

Wat vindt u belangrijker? 
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Communicatie
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Ja, die website ken ik en
gebruik ik vaak

Ja, die website ken ik en
gebruik ik soms

Ja, die website ken ik,
maar gebruik ik nooit

Nee, die website ken ik
niet

Bent u bekend met de site www.denhaag.com? Op deze website staat een 
overzicht van het complete culturele aanbod in Den Haag.
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Communicatie (2)
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De taal die culturele organisaties gebruiken om hun programma te omschrijven 
vind ik meestal:
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Kunst en vernieuwing
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Ik vind het aanbod van kunst in culturele instellingen in Den Haag 
experimenteel en vernieuwend.
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Toekomst

17

10%

6%

13%

14%

15%

21%

21%

21%

27%

46%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Weet niet

Anders

Zijn er meer plekken voor de nachtcultuur en kunstenaars

Heeft elke wijk een plek waar bewoners kunstenaars
kunnen ontmoeten

Wordt elke doelgroep benaderd op een plek en een manier
die bij hen past

Sluit kunst en cultuur maximaal aan bij de diversiteit van
de stad

Is er afgestemd aanbod tussen culturele instellingen in de
wijken en de grote instellingen in het centrum

Is er een centrale online plek voor het complete aanbod
van kunst en cultuur in de stad

Zijn er plekken waar creatieve en culturele groepen
samenkomen, zodat zij van elkaar kunnen leren

Leren jongeren via kunst en cultuur in het onderwijs
vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst

Is kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen

Stel het is 2032, u woont nog steeds in Den Haag en bent ook van plan om nog (een aantal) jaren in deze stad te blijven 

wonen. Wat wilt u dan dat er op het gebied van kunst en cultuur bereikt is? Vink uw top-3 meest belangrijke punten aan. 

Over 10 jaar..
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Stadspanel Den Haag contactinformatie
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Meer informatie? 

Wat zijn de mogelijkheden van Stadspanel Den Haag voor uw onderzoeksvraag? 

Neem dan contact op met de coördinator of kijk op www.stadspaneldenhaag.nl 

De coördinatie van Stadspanel Den Haag gebeurt door de afdeling Communicatie & Citybranding. 

De algemene contactpersoon is dhr. O. Larcin (Özkan). 

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan s.v.p. naar newsroom@denhaag.nl. 


