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Cultuur is zeg maar niet mijn ding: 
Cultuurbeleving van jongvolwassenen 
die zelden of nooit cultuur bezoeken
Een van de belangrijkste doelstellingen voor 
culturele instellingen is het (be)trekken van 
een breed publiek. In de doelstellingen van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap staat geformuleerd dat cultuur er voor 
iedereen moet zijn. Toch blijkt dat veel theaters 
en musea moeite hebben om de groep jongvol-
wassenen (18 tot 30 jaar) te bereiken. Dat blijkt 
uit zowel de cijfers van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (2019), als gesprekken met ver-
schillende theaters en musea. 

In samenwerking met onderzoekers van het Ex-
perience Lab van Breda University of Applied 
Sciences, Theaters Tilburg, Theater Rotterdam 
en het Groninger Museum en met subsidie van 
de Nederlandse organisatie van Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) is een onderzoek 
opgezet (https://www.buas.nl/en/research/
projects/join). Dit onderzoek focust zich op 
de overeenkomsten en verschillen in beleving 
van jongvolwassenen die frequent het theater 
of het museum bezoeken en jongvolwassenen 
die zelden of nooit het theater of het museum 
bezoeken. Hierbij argumenteren we dat wan-
neer de beleving van verschillende groepen 
jongvolwassenen vergelijkbaar is, dit kan lei-
den tot verhoogde participatie. Hierbij baseren 
we ons op de intergroup contact theory die stelt 
dat gedeelde plaats, tijd en inhoud ruimte biedt 
voor sociale interactie en wederzijds begrip en 
daarmee mogelijk sociale inclusie faciliteert 
(Pettigrew & Tropp, 2008; Volker, Andriessen & 
Posthumus, 2014).
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Cultuur voor iedereen
De twee groepen jongvolwassenen zijn geselec-
teerd met behulp van buddy selectie. Hierbij 
worden jongvolwassenen die frequent participe-
ren gevraagd om iemand mee te nemen die zel-
den of nooit een theater of museum bezoekt. In 
totaal hebben 87 frequent bezoekende jongvol-
wassenen en 73 zelden bezoekende jongvolwas-
senen deelgenomen aan onderzoek bij Theaters 
Tilburg (frequent = 33, zelden = 34), of Theater 
Rotterdam (frequent = 28, zelden = 21), of het 
Groninger Museum (frequent = 26, zelden = 18). 
Een vooronderzoek bevestigt dat deze jongeren 
inderdaad significant van elkaar verschillen op 
theater- of museumbezoek, cultuurparticipatie 
in het algemeen, culturele socialisatie, betrok-
kenheid bij cultuur en een aantal ervaren drem-
pels voor bezoek.

Beleving meten, hoe dan?
Allereerst is het van belang om te definiëren wat 
wij verstaan onder het meten van de beleving. De 
alledaagse beleving van de mens is op te delen in 
wat in de (neuro)psychologie ook wel experien-
tial episodes worden genoemd. Voor een uitge-
breide toelichting en toepassing op leisure, toe-
risme en hospitality zie Bastiaansen, et al. (2019). 
Niet iedere episode heeft dezelfde duur of is even 
memorabel of betekenisvol. Een wandeling in 
het park, reizen van/naar werk, boodschappen 
doen bij de supermarkt of de kapper bezoeken 
zijn allemaal voorbeelden van zo’n episode. Deze 
episodes hebben allen een duidelijk definieer-
baar begin en einde. Wat een experiential episo-
de of beleving memorabel, betekenisvol of zelfs 
transformatief maakt, zijn o.a. de emoties die 
beleefd worden en de latere reflectie daarop (Du-
erden et al., 2018). In dit onderzoek is het meten 
van de beleving afgebakend tot de culturele acti-
viteit. Dat is de voorstelling bij Theaters Tilburg 
of Theater Rotterdam of het bezoek aan een ten-
toonstelling in het Groninger Museum. Perifere 
episodes als de entree, een drankje halen bij de 
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bar of het restaurant en het napraten in de lobby 
zijn niet meegenomen. De data zijn verzameld 
van september 2018 tot en met januari 2019.

Meetmethoden
Er zijn meerdere methoden om beleving van de 
deelnemers te meten. In grove lijnen kunnen we 
drie verschillende (kwantitatieve) methoden on-
derscheiden; bewust achteraf, bewust continu, 
en, onbewust continu. In zowel wetenschappe-
lijk als praktijkgericht onderzoek wordt vaak vra-
genlijstonderzoek ingezet om, achteraf, te meten 
hoe de deelnemers het bezoek hebben beleefd. 
Het nadeel hiervan is dat de deelnemers op basis 
van vragen een cognitief evaluatieproces ingaan. 
Dat wil zeggen, de deelnemer gaat in gedachten 
bewust terug naar de voorstelling of tentoonstel-
ling en op vragen over beleving en emoties een 
score noteert. Naast bekende valkuilen van vra-
genlijstonderzoek, zoals sociaal wenselijk ant-
woorden, is kans op inaccurate antwoorden of 
ruis hierbij groot. Een alternatief is om bewust 
continue de beleving te meten. Hierbij wordt ex-
perience sampling toegepast. Over een bepaald 
tijdsinterval krijgen deelnemers dezelfde vraag 
of vragen in een (zeer) korte vragenlijst. Deze 
vraag of vragen worden bijvoorbeeld iedere 15 
minuten gepusht via een app op de smartphone. 
Het kan echter nogal storend zijn, of zelfs niet 
geaccepteerd, om regelmatig de smartphone te-
voorschijn te halen tijdens de beleving om een 
aantal vragen te beantwoorden.

De innovatieve methode die in dit onderzoek 
is toegepast, is het meten van de beleving door 
(psychofysiologische) signalen van het lichaam 
te registeren. Hierbij worden polsbandjes inge-
zet die onder andere de hartslag, huidgeleiding, 
en bewegingen van de deelnemers vier keer 
per seconde meten. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de Empatica E4 (https://www.em-
patica.com/en-eu/research/e4/). Het menselijk 
lichaam reageert op prikkels die binnenkomen 
via onze zintuigen, de respons op deze prikkel 
uit zich door (minieme) veranderingen in bij-
voorbeeld hartslag, maar ook in zweetafgifte van 
de zweetklieren (Mausss & Robinson, 2009). Hoe 
meer zweet de zweetklieren produceren hoe be-
ter de huid stroom kan geleiden. Deze (variatie 
in) huidgeleiding geeft de emotionele respons 

van de deelnemer weer (Boucsein, 2012; Basti-
aansen et al., 2019). Deze waarden worden door 
de Empatica E4 vier keer per seconde (4Hz) ge-
meten en geven een zeer gedetailleerd beeld van 
de emotionele respons. Een belangrijke limitatie 
is echter dat er geen onderscheid kan worden 
gemaakt tussen positieve en negatieve emoties. 
Daarom wordt het meten van huidgeleiding ge-
combineerd met een vragenlijst achteraf. Op 
deze manier versterken beide meetmethoden 
elkaar.

De vragenlijst achteraf richt zich op het meten 
van verschillende belevingsdimensies gebaseerd 
op het werk van De Rooij en Bastiaansen (2017). 
De eerste vier dimensies richten zich op de bele-
ving van de voorstelling of tentoonstelling; artis-
tic value, beauty, cultural relaxation en cultural 
stimulation. De volgende drie dimensies richten 
zich op de beleving van de sociale context; social 
attraction, social bonding en social distinction. 
Tot slot richt de vragenlijst zich op de beleefde 
emoties, waarvan zes positieve emoties en vijf 
negatieve emoties. Details over de complete vra-
genlijst zijn op te vragen bij de onderzoekers.

Locatie-tracking 
Om de metingen van huidgeleiding beter te kun-
nen interpreteren is er in het Groninger Museum 
gebruik gemaakt van locatie tracking door mid-
del van Bluetooth beacons. Deze zenden een 
Bluetooth signaal uit dat kan worden ontvangen 
door een smartphone. Door het koppelen van de 
locatie data aan de data van de polsbandjes kun-
nen we de emotionele respons zichtbaar maken 
in zogenoemde emotion maps. 

Resultaten
In deze publicatie is er beperkt ruimte om de re-
sultaten te delen en te bespreken. Er is daarom 
voor gekozen om ter illustratie de data van een 
voorstelling van Theater Rotterdam en het be-
zoek aan het Groninger Museum te visualiseren. 
Daarnaast geven we een toelichting op de resul-
taten van het vragenlijstonderzoek. Voor de ana-
lyses zijn met name t-toetsen toegepast om de 
verschillen tussen de twee groepen jongvolwas-
senen te duiden.
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Resultaten theaterbezoek
In figuur 1 wordt de data gevisualiseerd van 10 
frequent bezoekende deelnemers en 10 zelden 
bezoekende deelnemers over de duur van de 
voorstelling. De gemiddelde waarden voor huid-
geleiding (y-as) worden uitgedrukt in micro sie-
mens (µS). Alhoewel de figuur laat zien dat er 
verschillen tussen beide groepen waar te nemen 
zijn, zijn deze verschillen niet significant (p > 
0.05). In geen van de voorstellingen zijn signifi-

cante verschillen geobserveerd. Mogelijkerwijs 
komt dit door de relatief kleine aantallen deelne-
mers per voorstelling. 

Wat ook opvalt, is dat er geen significante ver-
schillen waar te nemen zijn tussen de twee groe-
pen deelnemers op alle belevingsdimensies ge-
meten in de vragenlijst (figuur 2). Dat wil zeggen 
dat het erop lijkt dat er geen (grote) verschillen 
zijn tussen de twee groepen jongvolwassenen 

Figuur 1. Data visualisatie van de gemiddelde huidgeleiding van 10 frequent bezoekende deelnemers (blauw) en 10 zelden bezoekende 
deelnemers (rood) gedurende een voorstelling bij Theater Rotterdam. De grijze lijn geeft de p-waarden weer van de t-toetsen.

Figuur 2. Gemiddelde scores van frequent (blauw) en zelden (oranje) bezoekende deelnemers op verschillende belevingsdimensies na 
bezoek aan Theaters Tilburg of Theater Rotterdam. De error balkjes geven de standaard error weer.
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Figuur 3. Data visualisatie (emotion map) van één bezoeker van het Groninger Museum. Hoogte van de balkjes geeft de duur op die locatie 
weer (hoger is langere tijdsduur), kleur geeft de sterkte van de emotionele respons weer (geel – zwak, paars – sterk).

Figuur 4. Gemiddelde scores van frequent (blauw) en zelden (oranje) bezoekende deelnemers op verschillende belevingsdimensies na een 
bezoek aan het Groninger Museum. De error balkjes geven de standaard error weer.
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en hun beleving van de voorstelling. Dit is een 
onverwachte uitkomst, omdat de groepen (zoals 
beschreven in de introductie) significant ver-
schillen op cultuurparticipatie, betrokkenheid 
bij cultuur en ervaren drempels voor cultuur-
bezoek. De zelden bezoekende groep scoort het 
laagst op social attraction, wat wil zeggen dat zij 
het laagst scoren op het zich identificeren met 
andere bezoekers. 

Resultaten museumbezoek
De resultaten van de twee groepen jongvolwas-
senen bij het bezoeken van een tentoonstelling 
in het Groninger Museum laten zich niet gemak-
kelijk vergelijken, daar de totale tijdsduur en de 
tijdsduur per locatie verschillen. De data zijn wel 
zeer geschikt om emotion maps te creëren, zo-
als figuur 3. Deze geven de sterkte van de emo-
tionele respons en de duur op die locatie aan en 
beschrijven in detail de emotionele beleving. Dit 
kan musea en andere instellingen helpen bij de 
evaluatie en (re)design van de tentoonstelling.

Van de resultaten van de belevingsdimensies bij 
het Groninger Museum verschillen de jongvol-
wassenen alleen significant op social distinction. 
De frequente bezoekers geven aan het belangrij-
ker te vinden om vrienden en familie over het 
bezoek te vertellen dan de zelden bezoekende 
jongvolwassenen. Verder scoort de zelden be-
zoekende groep wederom het laagst op social at-
traction (figuur 4).

Conclusies en aanbevelingen
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot het verge-
lijken van de beleving van twee groepen jong-
volwassenen. De resultaten van zowel de psy-
chofysiologische data (huidgeleiding) als het 
vragenlijstonderzoek lijken te duiden dat beide 
groepen de culturele activiteiten vergelijkbaar 
beleven. Dit biedt mogelijkheden voor een ver-
hoogde sociale inclusie en cultuurparticipatie. 
Theaters en musea kunnen lokaal met een ge-
richte aanpak (in samenwerking met scholen) 
jongerenambassadeurs inzetten. Zij verbinden 
zich aan een specifieke organisatie en bren-
gen het culturele aanbod onder de aandacht in 
hun vrienden- en kennissenkring. Daarnaast 
onderstreept het onderzoek het belang van de 
bestaande initiatieven voor cultuurparticipatie, 

die jongeren in staat stelt kennis te maken met 
onbekend cultureel aanbod. Onbekend maakt 
onbemind lijkt hier van toepassing, alsmede het 
welkom voelen en zich identificeren met andere 
bezoekers.

De cultuursector, maar ook de vrijetijdssector in 
bredere zin kan de innovatieve meetmethoden 
gebruiken om meer inzicht te verkrijgen in de 
beleving van hun bezoekers. Denk hierbij niet al-
leen aan de evaluatie van de beleving maar ook 
aan experience design of optimalisatie van de 
beleving. Emotions maps kunnen gebruikt wor-
den om in kaart te brengen waar bezoekers de 
meeste tijd spenderen en wat de emotionele res-
pons is op specifieke locaties, zowel binnen als 
in de open lucht via GPS. Een ander voorbeeld 
is experience (re)design door het aanpassen van 
bijvoorbeeld een scène uit een voorstelling op 
basis van de emotionele response. Door de minu-
tieuze resolutie van de metingen kan na worden 
gegaan of de beoogde beleving wordt behaald 
en of aanpassingen leiden tot een wenselijk re-
sultaat. Voor meer informatie over dit en ander 
onderzoek naar cultuurbeleving en emoties kunt 
u contact opnemen met de auteurs.
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Het Vakantiepark in Nederland

Een digitale én fysieke publicatie met trends, ontwikkelingen en scenario’s 
voor bungalowparken en kampeerterreinen

De publicatie ‘De toekomst van het vakantiepark’ wil informeren met feiten over 
vakantieparken, inzicht geven in de markt waarin ze opereren en inspireren om tot 
een duurzame toekomst voor de branche te komen. De hoofdstukken van het boek 
verschijnen zodra deze gereed zijn eerst in digitale vorm. In het najaar van 2020 
worden hoofdstukken in een gedrukte publicatie gebundeld en aan de bestellers ter 
beschikking gesteld.

Vrijetijdstudies

Vrijetijdstudies is het enige wetenschappelijke tijdschrift gericht op de Nederlandse 
situatie van de vrijetijdssector, waarin onderzoeksuitkomsten en beleidsvoorne-
mens over verschillende deelvelden van de vrije tijd, sport, recreatie, toerisme, 
media, vrijwilligerswerk, ruimte- en tijdgebruik met elkaar in verband worden ge-
bracht en in samenhang worden geanalyseerd. Het is geschreven als een degelijk 
vaktijdschrift wat betekent dat selecties van de belangwekkendste nationale (en 
internationale) publicaties; recent cijfermateriaal; lezenswaardige en leesbare arti-
kelen; commentaren op beleidsnota’s én inspirerende theorieën en gedachten, die 
met een kritische blik worden geschreven
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