
Resultaten van het onderzoek onder het panel van 
Gemeente Hillegom

Raad voor De Kulturele Raad!
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Inleiding
Inzicht in de behoeften van de inwoners

Aanleiding

De Kulturele Raad Hillegom organiseert allerlei culturele activiteiten in de gemeente 
Hillegom. De stichting wil voor de komende jaren het aanbod van cursussen, 
theatervoorstellingen en trainingen (nog) beter laten aansluiten bij de behoeften van 
het publiek. Hiervoor zijn inzichten gewenst, zoals:

Een ideaal vraagstuk om voor te leggen aan het burgerpanel van gemeente Hillegom. 

Leeswijzer

In dit onderzoeksrapport staan de resultaten van dit onderzoek weergegeven. Als eerst 
bevat dit rapport de belangrijkste conclusies. In het resultatenhoofdstuk worden de 
resultaten vervolgens grafisch weergegeven.

Hoe wordt De Kulturele Raad bezocht en gewaardeerd en waar hebben de 

inwoners van Gemeente Hillegom (nog) behoefte aan?



Conclusie
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Aandachtspunten voor de toekomst!

Bekendheid met De Kulturele
Raad is hoog

Slechts 5% is niet bekend met De 
Kulturele Raad van Hillegom. Meeste 
bekendheid wordt gegenereerd door 
de plaatselijke pers. Ook kennen veel 
inwoners De Raad nog van vroeger of 
omdat zij hier wel eens een cursus 
hebben gevolgd. Bijna 9 op de 10 
inwoners weten dat De Raad 
cursussen en theatervoorstellingen 
organiseert.

Theatervoorstellingen worden 
vaker bezocht dan cursussen

Iets minder dan de helft van de 
inwoners heeft De Raad de afgelopen 
2 jaar bezocht. Hierbij bezoekt men 
vaker een theatervoorstelling dan dat 
men deelneemt aan een cursus. 
Gebrek aan tijd wordt benoemd als 
één van de belangrijkste redenen om 
geen cursus te volgen. Belangrijkste 
reden dat men geen 
theatervoorstelling bijwoont is dat dit 
niet binnen het interesse gebied valt.

Programma voldoet aan de 
behoeften, wel zijn er suggesties 
voor een breder aanbod

2 op de 3 inwoners vinden het 
programma aansluiten bij de 
behoeften. Ook vinden ruim 2 op de 3 
inwoners dat De Raad in de huidige 
vorm door kan gaan. Wel zijn er 
suggesties voor verbetering. Dit 
betreft vooral uitbreiding van het 
aanbod. Denk hierbij aan kortere 
cursussen, andere lestijden en films. 
Focus daarnaast op het vergroten van 
de bekendheid van het programma 
aanbod.

Inwoners kennen De Kulturele Raad, maar zijn minder goed bekend met het programma. 

Focus op het verhogen van de bekendheid van het programma en kijk naar mogelijkheden om het aanbod 
hiervan te verbreden.
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De bekendheid van de Kulturele raad is hoog
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Van zowel de cursussen en theatervoorstellingen zijn inwoners goed op de hoogte

Bekendheid Kulturele Raad Bekendheid met activiteiten

5%

44%

3%

12%

16%

22%

60%

Ik ben niet bekend met de Kulturele
Raad

Anders, namelijk:

Facebook

Jaarmarkt Hillegom

Website

Folder/Flyer

Plaatselijke Pers

Vraag: Waar kent u de Kulturele Raad van? Basis: allen (n=225) Vraag: Bent u er mee bekend dat de Kulturele Raad Hillegom cursussen en theatervoorstellingen 

organiseert? Basis: indien bekend met de Kulturele Raad (n=213)

86%

4%

10%

Ja, ik weet van de cursussen en
theatervoorstellingen

Ja, ik weet van de
theatervoorstellingen

Ja, ik weet van de cursussen

Nee

• Van vroeger

• Weleens 

deelgenomen

• Via anderen



Kulturele Raad is de afgelopen jaren door 1 op de 2 inwoners bezocht
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Redenen om niet te komen zijn onbekendheid met en desinteresse in het aanbod

Vraag: Heeft u de Kulturele Raad in de afgelopen twee jaar wel eens bezocht? 

Basis: indien bekend met de Kulturele Raad (n=213)

Vraag: Wilt u dit nog toelichten? Basis: indien bekend met de Kulturele Raad (n=213)

‘Er waren andere bezigheden waar 

mijn aandacht naar uit ging.’

‘We hebben er een diner 

gehad.’

Bezoek Kulturele Raad in afgelopen twee jaar

47% heeft de Kulturele Raad wel 

eens bezocht

53% heeft de Kulturele Raad niet 

bezocht

‘Wist wel dat ze bestonden, maar 

ze bereikten me eigenlijk nooit.’

‘Deels onbekend en deels niet 

interessant.’

‘Geen interessant aanbod 

voor mij.’

‘Ik dacht dat het gesloten was.’

‘Tentoonstellingen, open 

dagen.’

‘Ik geef er mijn lessen en 

bezoek wel eens een 

voorstelling.’

‘Kindertheatervoorstelling, 

theatervoorstelling, 

tentoonstelling.’

‘Met kindervoorstellingen, 

maar in het verleden ook als 

locatie voor cursussen.’



De overgrote meerderheid heeft niet deelgenomen aan een cursus
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Belangrijkste reden is gebrek aan tijd, ook sluit het aanbod voor 1 op de 3 niet aan

Deelname en ervaringen met cursussen bij de Kulturele Raad

8% afgelopen twee jaar 

wel meegedaan aan cursus

92% afgelopen twee jaar 

niet meegedaan aan cursus

94%

6%

Ja

Nee

Kwam de cursus overeen met verwachtingen?

1. Schildercursus

2. Taalcursus (Japans, Frans, 

Italiaans)

3. Anders

38%

7%

55%

Het sluit niet aan bij mijn
belangstelling

Ik was er niet van op de hoogte

Anders, namelijk

1. Geen tijd

2. Geen behoefte

Vraag: Heeft u in de afgelopen twee jaar meegedaan met een van de aangeboden cursussen? Basis: indien 

bekend met cursussen (n=213)

Vraag: Aan welke cursus heeft u meegedaan? Basis: indien cursus gedaan (n=17)

Vraag: Was de inhoud van de cursus wat u er van verwachtte? Basis: indien cursus gedaan (n=17)

Vraag: Waarom heeft u niet meegedaan met de aangeboden cursussen? Basis: indien geen cursus 

gedaan (n=187)

Waarom niet meegedaan aan cursus?



3 op de 10 inwoners hebben een theatervoorstelling bezocht
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‘Sluit niet aan bij belangstellingen’ en ‘geen tijd’ zijn de belangrijkste redenen
om niet naar het theater te gaan

Deelname en ervaringen met theatervoorstellingen bij de Kulturele Raad

27% afgelopen twee jaar wel

theatervoorstelling bezocht

73% afgelopen twee jaar geen

theatervoorstelling bezocht

Kwam de theatervoorstelling overeen met 

verwachtingen?

1. Cabaret

2. Kindervoorstelling

3. Jazz

1. Geen tijd

2. Te duur

Vraag: Heeft u in de afgelopen twee jaar een theatervoorstelling bezocht? Basis: indien bekend met 

theatervoorstellingen (n=191)

Vraag: Welke theatervoorstelling heeft u bezocht? Basis: indien theater bezocht (n=52)

Vraag: Was theatervoorstelling wat u er van verwachtte? Basis: indien theater bezocht (n=52)

Vraag: Waarom heeft u in de afgelopen twee jaar geen theatervoorstelling bezocht? Basis: indien 

theater niet bezocht (n=139)

98%

2%

Ja

Nee

45%

16%

39%

Het sluit niet aan bij mijn
belangstelling

Ik was er niet van op de hoogte

Anders, namelijk:

Waarom geen theatervoorstelling bezocht?



De bewoners vinden theatervoorstellingen passend in Hillegom
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Hierbij is het wel belangrijk dat dit kleinschalig en laagdrempelig wordt gehouden

86%

..vindt dat Hillegom een plaats is waar 

theatervoorstellingen gegeven zouden moeten worden

Vraag: Vindt u dat Hillegom een plaats is waar theatervoorstellingen gegeven zouden 

moeten worden? Basis: indien bekend met de Kulturele Raad (n=213)

Vraag: Wilt u dit nog toelichten? Basis: indien bekend met de Kulturele Raad (n=213)

‘Theater moet overal toegankelijk 

zijn voor iedereen. Het hoeft niet 

meteen op enorm hoog niveau.’

‘Waarom niet alleen nog een 

goede locatie.’

‘Moet niet, je kunt ook naar 

Haarlem, Hoofddorp, Leiden. 

Maar wel leuk laagdrempelig.’

‘Al zijn het maar kleine 

voorstellingen, try outs 

bijvoorbeeld.’

‘Jazeker! Mensen gaan nu vaak 

naar plaatsen in de omgeving. 

Hillegom mag wel wat meer 

allure krijgen.’

‘Kleinschalig, jong talent, 

divers.’

Behoefte theatervoorstellingen in Hillegom



69%

31%

Het programma voldoet voor de meerderheid aan behoeften

12

Aandachtspunten zijn bekendheid en mogelijkheden tot verbreden van het aanbod

Voldoet programma aan behoeften?

66%

34%

• ‘Nog een te beperkt aanbod.’

• ‘Ik weet niet want ik ken het 

volledige programma niet.’

• ‘Teveel op kinderen en 

bejaarden gericht.’

• ‘Ik zou films willen, mooie oude 

en actuele films. En 

kinderfilms.’

• ‘Er mogen ook best een paar 

technische cursussen tussen.’

• ‘Geen film en geen klassieke 

muziek.’

• ‘Maar er moet veel eerder en 

beter bekend gemaakt worden.’

• ‘Niet zeker, ben niet op de 

hoogte van het aanbod.’

• ‘Mooi cursus aanbod voor kleine 

gemeente.’

• ‘Zou nog meer willen, misschien 

een film.’

• ‘Ik heb het aanbod bekeken en 

vind dit voor de omvang van het 

dorp goed.’

• ‘Er is keus genoeg.’

Ja, omdat:Nee, omdat:

Vraag: Voldoet volgens u het totale programma aan de behoefte om cultuur te beleven in 

Hillegom? Basis: indien bekend met Kulturele Raad (n=213) / Kunt u dit nog toelichten?

Moet raad in huidige vorm doorgaan?

• ‘Proberen om een bredere groep te bereiken.’

• ‘Meer bekendheid geven aan huidige activiteiten.’

• Actueler, hipper, meer ingespeeld op jeugd, meer trendy 

workshops.’

• ‘Meer keuze mogelijkheden in de theater voorstellingen en 

aanbod cursussen.’

• ‘Meer variatie in lestijden.’

• ‘Cursussen zijn te eenzijdig.’

• ‘Meer reclame dat je weet wat er is. Ook dat er dingen zijn die 

voor mensen rond de leeftijd van 20 leuk zijn.’

Nee, aanpassen is nodig:

Vraag: Vindt u dat de Kulturele Raad in zijn huidige vorm moet doorgaan? Basis: indien bekend 

met Kulturele Raad (n=213) / Kunt u dit nog toelichten?



4 op de 10 inwoners heeft de website wel eens bezocht
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Deze wordt door de ruime meerderheid als overzichtelijk beoordeeld

Bezoek website www.scbh.nl

Vraag: Heeft u de website van de Kulturele Raad www.scbh.nl wel eens bezocht? Basis: indien 

bekend met Kulturele Raad (n=213) 

Overzichtelijkheid website

Vraag: Vindt u de website overzichtelijk? Basis: indien website wel eens bezocht (n=91)

43%

… heeft de website www.scbh.nl wel eens 

bezocht

80%

… vindt de website overzichtelijk

http://www.scbh.nl/
http://www.scbh.nl/


Tips en suggesties van inwoners voor de Kulturele Raad
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Ideeën voor de toekomst!

Deelname en ervaringen met cursussen bij de Kulturele Raad

Vraag: Heeft u ideeën met betrekking tot het toekomstige aanbod? De Kulturele Raad is altijd op zoek naar ideeën over mogelijke cursussen. Misschien weet u wel een inspirerende docent? 

Basis: indien bekend met de Kulturele Raad (n=213)

‘Wijnproeverijen, nog meer cabaret, 

stand-up comedians, muziekoptredens, 

politiek café, kookcursussen.’

‘Kijk naar korte cursussen van 

bijv. 2 avonden. Let daarbij ook 

op de prijzen.’

‘Meer diverse tijden. Niet zoveel 

in de avond.’

‘Korte cursussen, een of twee avonden 

over: geologie, weerkunde (opwarming 

e.d.), biologie (duin, heemtuin met 

wandeling).’

‘Filmvoorstellingen. En betere 

zitmogelijkheden.’

‘Cursus wijnproeven weer terug, 

bierbrouwen, cursus gericht op voeding, 

tuinen ontwerpen, technische cursus 

voor dames.’

‘Culturele films gaan vertonen. 

Overdag.’
‘Nog veel meer creatieve cursussen, 

op meerdere dagen/tijden.’



Bijlagen
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Onderzoeksverantwoording

Methode Steekproef & Veldwerk

Online onderzoek

Vragenlijst 

24 vragen

Gemiddelde invulduur

4 minuten

Omschrijving doelgroep

Netto respons n=225

Veldwerkperiode

13-09 t/m 29-09



Tot ziens bij MWM2
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