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Ondeniverp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale Staten van

28 september 2016 over de Cultuurmonitor Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Met u zijn wij van mening dat het belangrijk is in beeld te hebben wat de effecten zijn van

ons cultuurbeleid. Daarom hebben wij de Cultuurmonitor Drenthe ontwikkeld. Bij de behan-

deling van de Cultuurnota in de vergadering van uw Staten van 28 september 2016 hebben

wij toegezegd een bijeenkomst met uw Staten te organiseren over de van toepassing zijnde

indicatoren van de Cultuurmonitor en hoe deze tot stand zijn komen. Met deze brief geven

wij invulling aan deze toezegging.

Wij kiezen ervoor u eerst schriftelijk te informeren over de totstandkoming van de Cultuur-

monitor en de indicatoren waarmee wijwerken. Wijzijn voornemens op B november, voor-

afgaand aan de vergadering van de Statencommissie FCBE, een bijeenkomst te organi-

seren over de Cultuurmonitor. De reden om u in het najaar te informeren is dat wij dan ook

de eerste resultaten van de Cultuurmonitor Drenthe kunnen laten zien, waarbijalle provin-

ciaal gesubsidieerde culturele instellingen betrokken zijn (bijlage 1).

Waardenkader

De ontwikkeling van een Cultuurmonitor past binnen het kader van de Cultuurnota 2017-
2020. Het doel van deze monitor is in beeld te brengen hoe de culturele sector ervoor staat.

Het doel is niet te meten hoe het per instelling gaat, maar om de rijkheid en diversiteit van

de sector te tonen. De monitor is dan ook opgebouwd aan de hand van een waardenkader:

artistieke, economische, maatschappelijke en ruimtelijke waarde. Uit de monitor moet naar

voren komen welke waarden de culturele instellingen gezamenlijk creëren, gebaseerd op

cijfers en beschrijvingen.

Samen met een tiental provinciaal gefinancierde culturele instellingen hebben wij verschil-

lende indicatoren bedacht die uitingen van de vier waarden vormen. ln de zomer van 2016

heeft een pilot plaatsgevonden waaraan vijf instellingen hebben meegedaan. Daaruit kwam



naar voren dat de invalshoek van vier waarden van cultuur geschikt is en toen zijn de indi-

catoren nog eens kritisch bekeken en vastgesteld (bijlage 2).

Toelichting op het waardenkader

Onze visie op de cultuursector draait om het creëren van artistieke, economische en maat-

schappelijke waarde. Dit gedachtegoed is in de jaren negentig ontwikkeld rond cultureel

ondernemerschap door Rick van der Ploeg, staatssecretaris voor Cultuur. Het rijkscultuur-

beleid van minister Bussemaker gaat uit van deze driedeling, eerst in de Cultuurnota 2013-

2016 en nu opnieuw in de Hoofdlijnennota 2017-2020. Op regionaalen lokaal niveau vormt
de waarde van cultuur, langs deze drie invalshoeken, steeds vaker de basis voor cultuurbe-

leid. Ook de Raad voor Cultuur benadrukt in de'Agenda Cultuur' het brede belang van cul-

tuur waarmee een palet aan waarden is verbonden.

Artistieke waarde is van alle tijden en gaat over kwaliteit, maar evenzeer over creatieve

ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Veel van deze waarde is intrinsiek en subjectief.

Economische waarde gaat om het creëren van eigen inkomsten, werkgelegenheid en aan-

trekkingskracht voor bewoners en bezoekers, dus zowel direct als indirect economisch ren-

dement. Maatschappelijke waarde gaat om het met cultuur bijdragen aan maatschappelijke
vraagstukken, zoals het bevorderen van sociale cohesie en inclusie, brede participatie,

(sociaal-)culturele diversiteit, preventie van toestroom naar zorg, etc. Omdat het Drentse

landschap een belangrijke rol speelt in de culturele sector, onder meer omdat verschillende
erfgoedinstellingen onder de cultuurbegroting vallen, maar ook omdat het landschap soms

wordt gebruikt ter verrijking van het culturele aanbod, hebben wij een vierde waarde toege-
voegd. Dit is de ruimtelijke waarde.

Vanaf 2017 nemen wij de monitor officieel in gebruik, ten minste voor de periode van vijf
jaar. De eerste monitor zal vooral een beschrijving van de status quo van de Drentse cultu-

rele sector zijn. De daaropvolgende jaren kunnen ontwikkelingen worden getoond.

Wij hopen dat wij u hiermee voor dit moment voldoende inzicht hebben gegeven in de

Cultuurmonitor. U ontvangt na de zomer een uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten n Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlagen

1.

2.

wa/coll.

ende instellingen

lnvoermodel Cultuurmonitor Drenthe



Bijlage 1 
 
Lijst deelnemende instellingen Cultuurmonitor Drenthe 
 
Podiumkunsten 

• Stichting Peergroup 

• Garage TDI 
• Theater te Water 

• Noord Nederlands Orkest 

• Het Houten Huis 
• Axis 

• Puppet International Meppel 

• Festival der Aa 
• Bevrijdingsfestival Drenthe 

• Zomerzinnen 

• Internationaal Filmfestival Assen 
• Peter de Grote festival 
Cultuureducatie/amateurkunst 
• Kunst & Cultuur 
Erfgoed 

• Monumentenwacht Drenthe 
• Het Drentse Landschap 

• Drents Archief 
• Noordelijk Archeologisch Depot 
Musea 

• Drents Museum 
• Hunebedcentrum 

• Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

• Museum De Buitenplaats 
• Gevangenismuseum Veenhuizen 
Letteren/bibliotheken 
• Huus van de Taol 

• Biblionet Drenthe 



CULTUURMONITOR DRENTHE 2016

Introductie en invulinstructie

GEGEVENS

Vul de onderstaande gegevens in

Naam instelling

Adres

Postcode & plaats

E-mail

Sector Maak uw keuze

Subsector Maak uw keuze

Type instelling Maak uw keuze

Alle vragen uit deze monitor hebben betrekking op het jaar 2016.

Deze Cultuurmonitor Drenthe is een instrument voor het monitoren van de effecten van het provinciale cultuurbeleid. 

Inzicht hierin biedt meerwaarde voor zowel de provincie als voor de provinciaal gefinancierde instellingen, en is in 

afstemming met instellingen ontwikkeld.

De vragenlijst is, naast een algemeen deel, geordend langs vier waarden van cultuur, te weten: artistieke, maatschappelijke, 

economische en ruimtelijke waarde. De vragenlijst bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen. Wanneer een vraag 

niet op u van toepassing is, kunt u ‘nvt’ invullen voor ‘niet van toepassing’. Wanneer u een antwoord niet weet, vul dan in 

‘weet niet’.

Als u de vragenlijst heeft ingevuld, sla deze dan op en verstuur hem per mail naar [EMAILADRES INVOEGEN].

In geval van vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met [NAAM EN CONTACTGEGEVENS].



A ALGEMEEN

Activiteiten

Aantal activiteiten en bereik van activiteiten

Totaal aantal bezoekers

Waarvan herhalingsbezoekers (%) %

Aantal 

activiteiten

Voorstellingen / uitvoeringen Aantal bezoeken

Tijdelijke tentoonstellingen Aantal bezoeken

Cursussen / workshops Aantal deelnemers

Educatieve activiteiten Aantal deelnemers

Evenementen / festivals Aantal bezoeken

Publicaties Aantal verkochte exemplaren

Producties / reprises Aantal bezoeken

Begeleidingen (orkesten) Aantal bezoeken

Rondleidingen / inleidingen / lezingen Aantal deelnemers

Aantal bezoeken

Repetities/ bijeenkomsten

Anders, namelijk………. -vul in-

Financiën

Totale Subsidies

Structurele subsidie Rijk

Structurele subsidie Provincie

Structurele subsidie Gemeente

Incidentele subsidie Provincie

Europese subsidies

Overige publieke subsidie

Totaal Wordt automatisch berekend. Alleen invullen indien u niet de uitgesplitste bedragen heeft.

Totale eigen inkomsten

Directe inkomsten Directe inkomsten zijn entree, horeca opbrengsten, merchandise en overig

Indirecte inkomsten Indirecte inkomsten  komen voort uit commerciële verhuur, sponsoring en fondsen etc.

Waarvan afkomstig uit nationale fondsen

Publiek

Privaat

Waarvan afkomstig uit internationale fondsen

Publiek

Privaat

Activiteiten gericht op beheer en behoud van de ruimtelijke 

kwaliteit (landschap, erfgoed, monumenten)



B ARTISTIEKE (OF INTRINSIEKE) WAARDE

Aanbod

Indien voor uw instelling van toepassing

M.b.t. scholingsbijeenkomsten / en trainingen voor professionals (ICC'ers, kader etc.)

Aantal bijeenkomsten Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Totaal aantal deelnemers Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

M.b.t. talentontwikkeling

Totaal aantal trajecten en projecten op het gebied van talentontwikkeling Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

 Totaal aantal deelnemers aan trajecten en projecten op het gebied van talentontwikkeling Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal downloads van applicaties (apps) en/of andere digitale producten Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Vraag

Indien klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, omschrijf de uitkomst en licht toe

Bijdrage

Indien van toepassing, op welke manier levert uw instelling een bijdrage op de volgende gebieden:

Behoud en versterking van artistieke/kunstzinnige waarden, licht toe

Behoud en versterking van cultuurhistorische waarden, licht toe

Drentse actualiteit (bijvoorbeeld aan de vluchtelingencrisis momenteel)

Drentse identiteit (taal, historie, talenten, landschap) door bv. taal, geschiedenis en locatie, licht toe

(Boven)provinciale betekenis van projecten/activiteiten/collectie 

Indien uw instelling crossovers met andere disciplines heeft toegepast, typeer en illustreer aan de hand van 

een voorbeeld

Aantal en soort samenwerking met culturele partners van buiten Drenthe, zowel nationaal als 

internationaal

Aantal en soort samenwerkingsprojecten met amateurs en professionals, zoals acties waarin 

voorbeeldfunctie voor amateurniveau tot uiting komt

Aantal en soort objecten (in musea, archieven, bibliotheek etc.)

Typeer uw culturele activiteiten, en geef één of meerdere voorbeelden ter illustratie

Aantal en soort samenwerkingen en/of uitwisselingen met andere culturele partners (bv. collecties, 

bruiklenen, gezelschappen die elders (nationaal/internationaal) optreden)

Indien uw instelling experimenten, pilots en/of innovatieve projecten heeft uitgevoerd, typeer en illustreer 

aan de hand van een voorbeeld

Beschrijf aan de hand van voorbeelden wat uw instelling op het gebied van talentontwikkeling heeft 

bereikt in het afgelopen jaar



C ECONOMISCHE WAARDE

Afname 

Aantal betalende bezoekers

Aantal niet betalende bezoekers

Aantal bezoekers van buiten de provincie

Websitebezoek eigen websites en via links zoals Google

Bijdrage 

Betaalde arbeidsplaatsen (aantal en fte)

Aantal medewerkers

Aantal betaalde medewerkers

Aantal onbetaalde medewerkers

TOTAAL aantal medewerkers 0 Wordt automatisch berekend. Alleen invullen indien u niet de uitgesplitste bedragen heeft.

Aantal FTE

Aantal FTE voltijd

Aantal FTE deeltijd

TOTAAL aantal FTE 0 Wordt automatisch berekend. Alleen invullen indien u niet de uitgesplitste bedragen heeft.

FTE naar contractvorm

FTE vast

FTE tijdelijk

FTE inhuur

TOTAAL aantal FTE naar contractvorm 0 Wordt automatisch berekend. Alleen invullen indien u niet de uitgesplitste bedragen heeft.

M.b.t. aanbestedingen aan Drents bedrijfsleven

Aantal aanbestedingen

Totale omvang aanbestedingen (€)

Totaal aantal door uw instelling aan andere partijen gegunde opdrachten

Exposure

Drentse 

media

Nationale 

media

Internationale 

media

Aantal artikelen

Aantal tv-uitzendingen

Aantal radio-reportages

Aantal volgers op

Facebook

Twitter

Instagram

Anders, namelijk

Dienstverlening in opdracht

Indien voor uw instelling van toepassing

Aantal verstrekte adviezen/diensten Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal uitgevoerde adviezen Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal aanvragen Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal inspecties Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal inspectie uren Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal raadplegingen Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal ondersteunde instellingen Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Op welke manier stimuleert uw instelling meerdaags bezoek/economische spin-off aan de provincie?



D MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Doelgroepen

Geef in percentages aan hoe uw bezoekers verdeeld zijn in leeftijdsgroepen

Kinderen (0 tot 12 jaar)

Jongeren (12 tot 18 jaar)

Studenten (18 tot 25 jaar, studerend)

Volwassenen (18 of 25 tot 65 jaar)

Senioren (65+)

Anders, namelijk:

Onbekend

Op welke manier draagt u bij aan de toegankelijkheid van uw instelling voor publiek, op gebied van:

Digitalisering

Voorzieningen

Openingstijden

Bijdrage 

Aantal onbetaalde arbeidsplaatsen / maatschappelijke banen

Vrijwilligers

Stageplekken/werkervaringsplekken

Reintegratietrajecten/afstand tot de arbeidsmarkt

TOTAAL FTE onbetaalde arbeidsplaatsen / maatschappelijke banen 0 Wordt automatisch berekend. Alleen invullen indien u niet de uitgesplitste bedragen heeft.

Activiteiten gericht op speciale maatschappelijke doelgroepen

Indien van toepassing, benoem op welke wijze uw instelling een bijdrage levert aan:

Zinvolle dagbesteding specifieke doelgroepen: dementerenden, bewoners zorginstellingen etc., licht toe (of 

vul in 'nvt' voor 'niet van toepassing')

Benoem het aantal (maatschappelijke) samenwerkingspartners dat uw instelling heeft en illustreer deze 

aan de hand van één of meerdere voorbeelden

Op welke wijze levert uw instelling een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken (krimp, leefbaarheid, 

sociale cohesie), licht s.v.p. toe 

Op welke manier pleegt u inzet op het bereiken van specifieke doelgroepen zoals minima, nieuwkomers, 

kwetsbaren, laaggeletterden etc? Illustreer aan de hand van een voorbeeld (of vul in 'nvt' voor 'niet van 

toepassing')

In hoeverre hebben onderdelen van uw aanbod een (cultuur)educatief karakter; op welke groepen richt u 

deze activiteiten en waar vinden deze plaats (binnenschools/buitenschools)?

Benoem voorbeelden van initiatieven gericht op laagdrempeligheid/bereikbaarheid van uw instelling

Thema's zoals laaggeletterdheid en digitale ondersteuning, licht toe 

(of vul in 'nvt' voor 'niet van toepassing')

Sociale ontmoeting, leefbaarheid in de dorpen, geschiedenisverhalen, licht toe 

(of vul in 'nvt' voor 'niet van toepassing')

Het in aanraking brengen van specifieke maatschappelijke doelgroepen met kunst en cultuur 

(of vul in 'nvt' voor 'niet van toepassing')



E RUIMTELIJK

Gebruik

Ruimtelijke projecten en objecten

Aantal in openbare ruimte geplaatste beeldende kunstobjecten Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal geleverde adviezen en opgevolgde adviezen Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal projecten op gebied van nieuwbouw/ onderhoud/ restauratie/ herbestemming in fase…

Initiatief Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Planvorming Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Uitvoering Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Exploitatie Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal objecten in leegstand en verval Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Activiteiten ter preventie van leegstand en verval, illustreer aan de hand van een voorbeeld

Ontsluiting en promotie

Aantal ontsloten objecten (fysiek en virtueel) voor publiek Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

Aantal voorlichting- en educatieprojecten gericht op ruimtelijke waarden Indien deze vraag niet op u van toepassing is, vul in 'nvt'

EINDE VRAGENLIJST

Hartelijk dank voor het invullen!

Aantal activiteiten gericht op beïnvloeding van het landschap, zoals initiatieven ter bevordering van 

ruimtelijke kwaliteit (verfraaiing, tegen verrommeling), illustreer a.d.h.v. één of meerdere voorbeelden

Op welke (vernieuwende) wijze maakt uw instelling (incidenteel of structureel) gebruik van de Drentse 

fysieke infrastructuur; locaties, monumenten, erfgoed, landschap, licht toe

Typeer uw activiteiten gericht op beheer en behoud van de ruimtelijke kwaliteit en illustreer aan de hand 

van een voorbeeld




