VRAGENLIJST
HET CULTUURCONTENTEMENT
Er gebeurt in jouw stad of gemeente vast al heel wat voor amateurkunstenaars, verenigingen, kunstinstellingen, erfgoedorganisaties, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra. Maar wat kan beter? En waar kan jouw stad of gemeente in de toekomst
extra op inzetten?
Om hier een beeld van te krijgen stellen we je graag enkele vragen. We zijn geïnteresseerd in jouw persoonlijke mening over het reilen en zeilen van cultuur in de gemeente
waar jij woont. Gelieve de vragen dan ook steeds in te vullen voor de postcode die je
noteert (en bijvoorbeeld niet over de bibliotheek of het cultuurcentrum dat je graag
bezoekt, maar in een buurgemeente ligt), tenzij dit anders staat aangegeven.
Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Als je op sommige vragen niet wenst te antwoorden, kan je die overlaten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 12 minuten.
De resultaten geven aanleiding tot verder debat over het belang van cultuur op het
lokale bestuursniveau en de manier waarop culturele initiatieven optimaal ondersteund
kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Dit is een initiatief van het Forum voor Amateurkunsten, FOV (Federatie sociaal cultureel werk), oKo (overleg kunstenorganisaties), OCE (overleg Cultureel Erfgoed), VVBAD
(Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) en VVC (Vereniging
Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra) en onderzoeksgroep TOR van de VUB (Vrije
Universiteit Brussel).

Meer informatie
Voor meer informatie over deze bevraging bezoek je het best onze website
www.cultuurcontentement.be
of telefoon 02/244.93.39 (FOV)
De vragenlijst kan je ook digitaal invoeren via onze website.
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PERSOONLIJK
1. WAT IS DE POSTCODE VAN JE HUIDIGE WOONPLAATS?
(Let op: de vragen in deze bevraging gaan enkel over deze woonplaats)

2. WAT IS JE GEBOORTEJAAR?

3. BEN JE...
Man
Vrouw
X
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OVER DE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
4. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden, a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

De bibliotheek in mijn
gemeente is vlot bereikbaar
Het aanbod van de bibliotheek
in mijn gemeente (boeken,
cd’s, dvd’s, ...) is voldoende
ruim
Ik vind het belangrijk dat in de
bibliotheek van mijn gemeente
tentoonstellingen,
auteurslezingen, cursussen,
etc, plaatsvinden
In de bibliotheek in mijn
gemeente vinden voldoende
tentoonstellingen,
auteurslezingen, cursussen,
etc, plaats
De openingsuren van de
bibliotheek in mijn gemeente
zijn voldoende ruim
De bibliotheek van mijn
gemeente is een goede plaats
om anderen te ontmoeten
5. GA JE REGELMATIG NAAR DE BIBLIOTHEEK IN EEN OMLIGGENDE GEMEENTE?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Nee
Ja, omdat de locatie beter is (bijv. op weg naar het werk, dichter bij huis…)
Ja, omdat de openingsuren beter zijn
Ja, omdat het aanbod (boeken, dvd’s, …) beter/groter is
Ja, omdat er meer/betere activiteiten zijn (bijv. vorming, lezing, …)
Ja, omdat... (vul in)
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OVER HET CULTUUR- OF GEMEENSCHAPSCENTRUM
6. IN MIJN GEMEENTE IS ER EEN CULTUUR- OF GEMEENSCHAPSCENTRUM
(slechts één antwoord aanduiden a.u.b.)
Ja, er is een cultuur- of gemeenschapscentrum in mijn gemeente
Nee, geen van beide is aanwezig in mijn gemeente
Dat weet ik niet

(Ga naar vraag 8)
(Ga naar vraag 8)

7. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Het aanbod van het cultuur- of
gemeenschapscentrum van
mijn gemeente voldoet aan
mijn verwachtingen
Verenigingen, kunstenaars en
anderen kunnen voldoende
beroep doen op de
infrastructuur van het cultuurof
gemeenschapscentrum van
mijn gemeente
Ik vind het belangrijk dat het
cultuur- of
gemeenschapscentrum ook
experimentele en
vernieuwende projecten
programmeert
Het cultuur- of
gemeenschapscentrum van
mijn gemeente programmeert
voldoende experimentele en
vernieuwende projecten
Het cultuur- of
gemeenschapscentrum van
mijn gemeente is een goede
plaats om anderen te
ontmoeten
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Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

8. GA JE REGELMATIG NAAR EEN CULTUUR- OF GEMEENSCHAPSCENTRUM IN EEN
OMLIGGENDE GEMEENTE? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Nee
Ja, omdat de locatie beter is (bijv. op weg naar het werk, dichter bij huis…)
Ja, omdat de openingsuren beter zijn
Ja, omdat er meer/betere activiteiten en voorstellingen zijn (bijv. vorming,
lezing, …)
Ja, omdat... (vul in)

OVER CULTUREEL ERFGOED
9. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

Mijn gemeente investeert
voldoende in en draagt
voldoende zorg voor het
lokaal erfgoed en patrimonium
Mijn gemeente promoot
voldoende het lokaal erfgoed
en patrimonium
Mijn gemeente ondersteunt
erfgoedverenigingen en organisaties voldoende (plaats
om erfgoed te bewaren, naar
buiten komen via
tentoonstellingen, website, ...)
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LEREN IN DE VRIJE TIJD
10. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

In mijn gemeente zijn er
voldoende kansen om in de
vrije tijd iets bij te leren via
workshops, cursussen,
voordrachten, …
In mijn gemeente zijn er
voldoende mogelijkheden om
zich artistiek te ontwikkelen
(toneelspelen, creatief
schrijven, muziek maken,...)

ZELF ORGANISEREN
11. HEB JE DE VOORBIJE VIJF JAAR AL EENS EEN OPENBARE CULTURELE ACTIVITEIT IN
JOUW GEMEENTE GEORGANISEERD?
(Slechts één antwoord aanduiden a.u.b.)
Ja
Wel geprobeerd, maar niet gelukt
Nee
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(Ga naar vraag 13)

12. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

Mijn gemeente zorgt voor
voldoende advies en begeleiding bij het organiseren van
plaatselijke activiteiten
Ik vind dat er in mijn
gemeente voldoende aanbod
is aan betaalbare, aangepaste
ruimte om te vergaderen, te
experimenteren, op te treden
of te exposeren
Als ik een culturele activiteit in
mijn gemeente organiseer dan
kan ik die bekend maken via
de communicatiekanalen van
mijn gemeente
Het is duidelijk met welke
administratieve verplichtingen
ik rekening moet houden als ik
in mijn gemeente iets
organiseer
Ik vind dat er te veel
administratieve verplichtingen
zijn in mijn gemeente als ik
iets organiseer
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ONDERSTEUNING
13. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

In mijn gemeente hebben
burgerinitiatieven en
verenigingen voldoende
toegang tot subsidies, ruimtes,
uitleenmateriaal,
promotiekansen, etc. voor het
organiseren van culturele
activiteiten
In mijn gemeente hebben ook
individuele kunstenaars,
kunstprojecten,
kunstcollectieven, etc.
voldoende toegang
tot subsidies, ruimtes,
uitleenmateriaal,
promotiekansen, etc.
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Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

GEMEENTELIJKE VISIE OP CULTUUR
14. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

Mijn gemeente besteedt
voldoende aandacht
aan gevestigde
kunstenaars,schrijvers, etc
Mijn gemeente investeert
voldoende in de ontwikkeling
van lokaal talent
Mijn gemeente creëert kansen
voor nieuw artistiek talent
Mijn gemeente investeert
voldoende in de samenwerking
tussen kunstenaars en
kunstenorganisaties met
anderen, zoals scholen,
bedrijven, (jeugd-) verenigingen,
teken- en muziekacademie, ...
Mijn gemeente investeert
voldoende in het toegankelijk
maken van het cultuuraanbod
(aangepaste prijzen,
nabespreking, kinderopvang,
...)
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CULTUREEL AANBOD
15. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
We polsen zowel naar wat voor jou persoonlijk belangrijk is, als
naar jouw inschatting van het aanbod binnen jouw gemeente.
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Ik vind het belangrijk dat er
een ruim en gevarieerd
cultuuraanbod is in mijn
gemeente
Het cultuuraanbod is voldoende
ruim en gevarieerd in mijn
gemeente
Ik vind het belangrijk dat het
cultuuraanbod voor kinderen en
jongeren ruim en gevarieerd is
in mijn gemeente
Het cultuuraanbod voor kinderen
en jongeren is voldoende ruim
en gevarieerd in mijn gemeente
Ik vind het belangrijk dat het
cultuuraanbod voor 65-plussers
ruim en gevarieerd is in mijn
gemeente
Het cultuuraanbod voor
65-plussers is voldoende ruim en
gevarieerd in mijn gemeente
Ik vind het belangrijk dat er voor
mensen met een andere culturele achtergrond een ruim en
gevarieerd cultuuraanbod is
Het cultuuraanbod voor mensen
met een andere culturele
achtergrond is voldoende ruim
en gevarieerd in mijn gemeente
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Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

ALGEMEEN
16. WAT VIND JE VAN DE VOLGENDE STELLINGEN?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Min of
meer
akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

Ik krijg voldoende informatie
over het culturele leven in mijn
gemeente
Ik krijg informatie over het
culturele leven in de omliggende
gemeenten
Mijn gemeente slaagt er goed
in om mensen via culturele en
artistieke activiteiten samen te
brengen

17. HET CULTURELE LEVEN IN MIJN GEMEENTE IS DE VOORBIJE 5 JAAR...
(Slechts één antwoord aanduiden)
erop achteruitgegaan
stabiel gebleven
erop vooruitgegaan
weet ik niet
18. GEEF JE GEMEENTE EEN CIJFER ALS CULTUURVRIENDELIJKE GEMEENTE
(Geef een score van 1 tot 10: hoe hoger het cijfer, hoe beter)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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JOUW DEELNAME AAN CULTUUR
De volgende vragen gaan over je deelname aan culturele activiteiten in de vrije tijd
(dus niet in het kader van school of werk). Deze hebben niet alleen betrekking op
deelnames in je eigen gemeente, maar ook daarbuiten.
19. HOE VAAK IN DE VOORBIJE ZES MAANDEN...
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)

Nooit

Soms
(1 of 2
keer)

Vaak
(meer
dan 2
keer)

...heb je een toneelvoorstelling, dansvoorstelling,
cabaret of andere podiumvoorstelling bezocht
(concerten niet inbegrepen)?
...heb je een concert (klassiek, rock, chanson,
kleinkunst, …) bijgewoond?
...ben je naar de film in een bioscoop (of in een
andere zaal) geweest?
...heb je een museum of tentoonstelling bezocht?
...heb je een openbare bibliotheek bezocht?
...ben je in een cultuur- of gemeenschapscentrum
geweest?
...heb je een vorming gevolgd (bijv. bij Vormingplus, amateurkunstenorganisatie, jeugdhuizen...)
...ben je bij een gemeenschapsactiviteit geweest
(bijv. deelmarkt, repaircafé, seniorenwandeling,
etc.)
20. VAN HOEVEEL CULTUURGERELATEERDE VERENIGINGEN BEN JE MOMENTEEL ACTIEF LID?
Hieronder vallen ook seniorenverenigingen, natuurverenigingen, amateurkunsten,
de Wereldwinkel, holibi-verenigingen, bewegingen (zoals Bond Zonder Naam of
Mobiel21), ouderverenigingen, etc.
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21. BEN JE ACTIEF ALS VRIJWILLIGER?
Nee
Ja, (schat het aantal uur per maand)

22. GA JE REGELMATIG NAAR CULTURELE ACTIVITEITEN IN OMLIGGENDE GEMEENTEN?
Ja
Nee

(Ga naar vraag 24)

IN DE REGIO
23. JE GAF AAN REGELMATIG DEEL TE NEMEN AAN ACTIVITEITEN IN OMLIGGENDE
GEMEENTE OM WELKE ACTIVITEITEN GAAT HET?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Concert
Film
Kinderaanbod
Museum
Erfgoed
Podiumaanbod (dans, theater, comedy, ...)
Tentoonstelling
Workshop/ cursus
Anders, namelijk (vul in):

24. OM WELKE REDEN?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
De locatie is beter bereikbaar
Het aanbod is interessanter
Het aanbod in mijn eigen gemeente was al volzet
Anders, namelijk (vul in):
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25. BEN JE OP DE HOOGTE VAN CULTURELE ACTIVITEITEN IN OMLIGGENDE GEMEENTEN?
(Slechts één antwoord aanduiden a.u.b.)
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Nee, maar zou dat wel willen zijn

WE LEREN JE GRAAG BETER KENNEN
Om jouw antwoorden beter te kunnen duiden, willen we tenslotte nog
enkele vragen stellen over jouw achtergrond.
26. WOON JE SAMEN MET EEN PARTNER?
Ja
Nee
27. WOON JE SAMEN MET ÉÉN OF BEIDE OUDERS?
Ja
Nee
28. MET HOEVEEL KINDEREN (EIGEN KINDEREN OF KINDEREN WAAR JE VERANTWOORDELIJK
VOOR BENT) WOON JE SAMEN?

29. VOLG JE MOMENTEEL NOG DAGONDERWIJS?
Ja
Nee
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30. WAT IS HET HOOGSTE GETUIGSCHRIFT OF DIPLOMA DAT JE (TOT HIERTOE) BEHAALDE?
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
Geen
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs
Hoger secundair onderwijs
Bachelor/ regentaat
Master/ doctoraat/ licentiaat
Post-doctoraat
Andere of bij twijfel (omschrijf):

31. WERK JE MOMENTEEL?
Ja
Nee
32. ONDER WELK VAN DE VOLGENDE CATEGORIEËN VALT JE (LAATSTE) HOOFDBEROEP
(Slechts één antwoord per rij aanduiden a.u.b.)
ongeschoolde arbeider
geschoolde arbeider
bediende
hoger bediende / kader
onderwijzer/leerkracht/ docent
land- en/of tuinbouwer
vrij beroep
zelfstandig ondernemer
ik heb nog nooit gewerkt
andere: (vul in)
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33. INDIEN ER NU GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ZOUDEN ZIJN, VOOR WELKE PARTIJ ZOU
JE DAN STEMMEN?
(Vanwege Brussel en de faciliteitengemeenten zijn de Franstalige partijen ook
toegevoegd aan deze lijst)
CD&V
Groen
N-VA
Open Vld
PVDA-PTB
s.pa
Vlaams Belang
cdH
DéFi (vroeger FDF)
Ecolo
MR
PS
Parti Populaire (PP)
Blanco / ongeldig
Anders
Weet ik niet
Geen antwoord

JOUW IDEEËN
34. HEB JE NOG IDEEËN OF DROMEN DIE JE JE GEMEENTE WIL MEEGEVEN? LAAT ZE ACHTER!

35. HEB JE NOG OPMERKINGEN OVER DEZE BEVRAGING? DAT HOREN WE GRAAG.
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