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Woord vooraf
De bevolkingssamenstelling van Nederland verandert. Het aandeel inwoners van niet-Nederlandse afkomst groeit. Hierdoor wordt het (potentiële) publiek van een culturele instelling ook
steeds diverser van samenstelling. Maar hoe vind je als culturele instelling aansluiting bij dit
relatief nieuwe publiek? En wat betekent dit voor de organisatie en bedrijfsprocessen?

Uit diverse rapporten van onderzoeksinstituten als het Centraal Bureau voor de Statistiek
en het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de groep allochtonen in de nabije toekomst
harder groeit dan de groep autochtonen. Volgens Foquz Etnomarketing heeft deze nieuwe
bevolkingsgroep per jaar bovendien tenminste zo’n 14 miljard euro te besteden. Eerder was
dat nog 12,7 miljard. Deze forse stijging in twee jaar is volgens het bureau voor etnomarketing nog maar het begin. De besteedbare inkomens van allochtonen zullen in de komende
jaren alleen nog maar toenemen omdat hun opleidingsniveau, en daarmee hun plaats op de
arbeidsmarkt, verbetert. Gezien de aangekondigde vergrijzing onder autochtonen en de het
groeiende aantal allochtonen is het, zeker voor de culturele sector, belangrijk om hierop te
anticiperen.

(SIPIRMRLSYHZERAlles draait om publiek!
UITmarketingburo en Kosmose bieden met deze publicatie een handreiking om deze
nieuwe publieksgroep te bereiken. De algemene trend is dat voor de vergroting van het
publieksbereik steeds meer wordt gewerkt met verschillende segmentatiemethodieken.
De ervaring leert dat een culturele instelling verschillende processen moet doorlopen,
binnen alle niveaus van de organisatie, om op lange termijn succesvol gebruik te maken
van doelgroepenbenadering. Van beleid tot barpersoneel, diversiteit moet in alle lagen van
de organisatie een speerpunt worden. Deze publicatie is dan ook in eerste instantie bedoeld
voor de beleidsmakers en beslissers / afdelingshoofden binnen de culturele instelling.
'Alles draait om publiek!’ van UITmarketingburo en Kosmose vormt het eindproduct van het
project 'Nieuwe Nederlanders' van UITmarketingburo, dat in seizoen 2006-2007 is gestart.
In het kader van dit project is onderzoek verricht en zijn verschillende deelprojecten uitgevoerd. Er is hierbij samengewerkt met onder andere Schatten van Brabant, Bureau Flink,
Van Abbemuseum en Mezz. Daarnaast hebben diverse culturele instellingen en andere
belanghebbende organisaties hun medewerking verleend aan de (pilot)projecten die de
afgelopen periode hebben plaatsgevonden. In deze publicatie is de opgedane kennis
gebundeld ten behoeve van het culturele veld in Noord-Brabant. Door middel van cases en
voorbeelden wordt inzicht gegeven in de verschillende praktijkervaringen van onder andere
UITmarketingburo en haar partners gedurende dit project. Ñ
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Het eerste gedeelte van Alles draait om publiek! bestaat uit achtergronden en voorbeelden die diepgang en nadere uitleg geven over de culturele diversiteit. Het tweede gedeelte
van de publicatie bestaat uit een visuele weergave van het bedrijfsproces waarin alles om
het publiek draait. Zowel 'beleid' als 'publiek' kan het beginpunt van dit proces zijn. Daarbij
staat een tekstuele samenvatting die in het kort de volledige inhoud van de publicatie weergeeft. Daarna volgt een praktisch gedeelte met adressen van organisaties die een startpunt
kunnen bieden om direct aan de slag te gaan met het introduceren van diversiteit in je eigen
organisatie.
Diversiteit is een noodzakelijk element voor een gezonde bedrijfsvoering. Nu, maar zeker
ook in de toekomst. UITmarketingburo en Kosmose hopen met deze publicatie een handreiking te bieden, die ertoe aanzet diversiteit met andere ogen te bekijken, op een succesvolle
manier een plaats te geven in de organisatie en een breder publiek te bereiken.
UITmarketingburo & Kosmose
November 2008
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Inleiding
Uit statistieken blijkt dat Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (TMSA) de vier grootste groepen allochtonen zijn in de Nederlandse samenleving.
40% van hen leeft in de Randstad. De overige 60%
is verdeeld over de rest van Nederland. Volgens cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek telde de
provincie Noord-Brabant op 1 januari 2007 ruim 2,4
miljoen inwoners. Ruim 15% daarvan was van allochtone herkomst. Dit wil zeggen dat zijzelf of één van
hun ouders afkomstig zijn uit een ander land dan Nederland (CBS). Deze ‘nieuwe Brabanders’ zijn afkomstig uit meer dan 150 verschillende herkomstlanden.
Waar diversiteitsbeleid in de Randstad veelal is
gericht op de TMSA-groep, is een bredere benadering
van allochtonen interessant voor de culturele sector
in Noord-Brabant. Daarmee vergroot je je specifieke
doelgroep en spreek je de doelgroep niet aan op zijn
etniciteit. Het gaat immers in essentie niet om hoe en
waarom de statistieken iemand labelen als ‘allochtoon’. Het gaat juist om iemands culturele identiteit,
deze is bepalend in cultuurbeleving en participatie.
De statistieken baseren zich op de eerste twee generaties. Onder deze twee generaties bevinden zich
onder andere de voormalige gastarbeiders en de
Surinamers die naar Nederland zijn gekomen na de
onafhankelijkheidsverklaring in 1975. Deze groep
vormt het clichébeeld van veel mensen, wanneer zij
spreken over allochtonen. De huidige statistieken
geven echter een vertekend beeld van de cultureel
diverse samenleving in Nederland. Op dit moment
is er bij veel nationaliteiten sprake van een derde en
soms zelfs vierde generatie. In de statistieken worden
zij niet meer meegeteld omdat zij volledig Nederlands
zouden zijn. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat
juist deze generaties veel interesse hebben in hun
culturele achtergrond. De jongere generaties hebben
zich geprofileerd in de huidige samenleving en
hebben zowel een westerse culturele achtergrond als

een ‘allochtone’ culturele achtergrond. Zij proberen
uit beide culturele achtergronden het beste te halen
en hebben een zeer gemixte culturele identiteit.
Inhaalslag
Bovendien blijkt uit onderzoek dat met name deze
jongere generaties allochtonen een inhaalslag maken
op de maatschappelijke ladder. Hun opleidings- en
inkomensniveau groeit en blijft groeien. Daarnaast
komen er nog dagelijks allochtonen ons land binnen
die een eerste generatie vormen. Velen van hen zijn
kenniswerkers en gevluchte intellectuelen en behoren
tot de hogere opleidings- en inkomensklassen. Het
is dus niet (meer) zo dat allochtonen niet aan cultuur
(kunnen) participeren omdat zij een lager opleidingsen inkomensniveau zouden hebben. De term ‘allochtonen’ omvat in deze publicatie dan ook alle mensen
met een cultureel diverse achtergrond, ongeacht de
generatie. Al met al dus een zeer interessante doelgroep. Nu, maar zeker voor de toekomst!
Om als culturele instelling (in de toekomst) publiek te
bereiken over de gehele breedte van de samenleving,
is het bereiken van allochtonen tegenwoordig dus
een must. Hierbij is het belangrijk om goed te weten
waar dit (potentiële) publiek zich bevindt en wat
essentiële kenmerken van de doelgroep zijn. Deze
publicatie biedt culturele instellingen een verdieping
in de belangrijkste aspecten rondom culturele diversiteit en het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Zo
wordt er inzicht verschaft in de belangrijkste verschillen tussen autochtonen en allochtonen op het gebied
van cultuur. Vervolgens wordt er middels verschillende segmentatiemethoden aangegeven hoe er op
een effectieve manier van doelgroepenbenadering
gebruik kan worden gemaakt. Hierdoor kunnen culturele instellingen in Noord-Brabant (beleids)doelen
stellen en beslissingen nemen ten aanzien van onder
andere het personeelsbestand, de programmering en
de daarbij uit te zetten marketingactiviteiten.
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Inzicht in ‘Cultuur’

Welke rol spelen kunst en cultuur in iemands leven en hoe
wordt dit beleefd vanuit de diverse culturele achtergronden?
Dit hoofdstuk gaat in op het denkkader van zowel de culturele
instelling als de (potentiële) nieuwe doelgroep(en). Het is
belangrijk om eerst inzicht te krijgen in het begrip ‘cultuur’.

Een aantal definities op een rij gezet:
 “Cultuur is een samenhangend geheel van meer
of minder bewuste denkbeelden en technieken, dat
een groep mensen over langere tijd dient als richtlijn
en instrument om te leven en overleven.” (Vossestein,
in: Vreemd volk – Over gedrag in andere culturen)

 “Cultuur is de collectieve mentale programmering, die de leden van een groep of categorie
mensen onderscheidt van die van een andere.”
(Hofstede, in: Allemaal anders denkenden)

 “Cultuur is dat complexe geheel van kennis,
geloof, kunst, wetgeving, moraal, gewoonte plus
andere vaardigheden en rituelen, dat mensen nodig
hebben als lid van een samenlevingsverband.”
(Tylor, in: Primitive Culture)

 “Cultuur is het geheel van gewoontes, instituten, symbolen, voorstellingen en waarden van een
groep.” (Kloos, in: Culturele antropologie, een inleiding)
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 “In engere zin is cultuur het bijzondere, tijd- en
plaatsgebonden geheel van vorm- en zingeving,
waarvan een bepaalde groep, volk of gemeenschap
de drager en de voortbrenger is.”
(Nieuwe Kleine Winkler Prins)

 “Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.” (Van Dale)
Ondanks de verscheidenheid aan definities, komen
ze allemaal neer op één ding: cultuur wordt gezien
als iets wat een bepaalde groep mensen karakteriseert. Dit slaat zowel op de materiële als de immateriële kant van cultuur. Cultuur kan worden gezien
als waarden, normen, opvattingen, tradities en leefstijlen (immaterieel). Voorbeelden van materiële
cultuur zijn onder andere concerten, voorstellingen
en kunstwerken. Materiële en immateriële cultuur
zijn niet geheel los te koppelen. Materiële kunsten cultuurvormen komen voort uit een immateriële
benadering en beleving van cultuur.
Cultuur is een continu proces van leren, uitvinden
en bijstellen van de eigen gedachten en ideeën over
(andermans) cultuur. Een belangrijk gegeven hierbij is dat mensen een ‘andere’ cultuur meten aan de
‘eigen’ cultuur. Dit gebeurt vanzelfsprekend, omdat
men niet over andere maatstaven beschikt; de eigen
cultuur is immers het ijkpunt. Het is daarom belangrijk om andere culturen en gedragingen met een
open vizier te benaderen en te beseffen dat er ook
andere ijkpunten zijn.

kent dit dat allochtonen, net zoals autochtonen, niet
allemaal over één kam geschoren kunnen worden.
Waar er binnen het autochtone publiek verschil
bestaat in smaakvoorkeur, is dit bij het allochtone
publiek net zozeer het geval.

%GLXIVKVSRHIRIRZSSVFIIPHIR

Ieder individu is lid van een bepaalde groep die
ingedeeld kan zijn op basis van nationaliteit, religie,
taal, beroep, etc. Binnen deze kaders kan ieder individu een eigen richting kiezen en eigen interpretaties van bijvoorbeeld normen en waarden hanteren,
waardoor het denkkader verandert. Concreet bete-

1.1;IWXIVWIGYPXYYVZIVWYW[IVIPHGYPXYYV

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het bezoek van
allochtonen aan culturele instellingen (lees: westerse
materiële cultuur) achterblijft ten opzichte van het
bezoek van autochtonen. Omdat cultuur op diverse
manieren te omschrijven en te interpreteren is, is
dit niet verwonderlijk. Er is dan ook een wereld van
verschil tussen wat westerlingen als ‘cultuur’ ervaren
en wat de rest van de wereld als ‘cultuur’ ervaart.
De huidige westerse wereld hecht veel waarde aan
autonome kunst. Dit is kunst zonder sociale, religieuze of rituele functie. Daarentegen is kunst en
cultuur in de Arabische, Latijns-Amerikaanse of
Afrikaanse cultuur een onderdeel van het dagelijks leven. Dit uit zich in feesten, (dagelijkse) rituelen of religieuze aspecten en wordt vaak niet gezien
als ‘cultuur’ zoals westerlingen dit ervaren. (Saraber,
in Harkes)

In de Arabische cultuur is theater niet te zien in
schouwburgen, maar vindt het plaats bij feestelijke
gebeurtenissen zoals de Ramadan, besnijdenissen,
huwelijken, geboortes of militaire overwinningen.
Daarnaast zijn er vaak festivals met aandacht voor
muziek, dans en volkscultuur. Ook in Afrika heeft

theater, waarin met name dans en muziek vertegenwoordigd zijn, een andere functie. Theater wordt
ingezet als educatief of politiek instrument en heeft
daardoor een zeer sociale functie. Cultuur is van
en voor iedereen en komt terug in alle lagen van de
maatschappij. Dit in tegenstelling tot het westen,
waar kunst- en cultuurparticipatie een luxe aspect
is dat bij de hogere klasse hoort. (Vlaams Theater
instituut)

De benadering en ervaring van cultuur door allochtonen wijkt dus af van de autochtone benadering van cultuur. Dit kan één van de belangrijkste
redenen zijn waardoor allochtonen zich niet ‘thuis
voelen’ in de westerse (materiële) culturele sector.
Bij dit essentiële verschil in immateriële versus
materiële cultuur wordt door culturele instellingen vaak niet stil gestaan. Hierdoor wordt met een
westerse blik naar cultuur gekeken. Deze verschillen
wél meegerekend, is het niet vreemd dat allochtonen zich niet of nauwelijks kunnen identificeren met
de culturele instellingen en hun werkwijze op het
gebied van aanbod en publieksbereik.
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F&G culturen
Maslow & Pinto maken in hun studies onderscheid in twee typen culturen die overeen komen met het
verschil tussen westerse- en wereldculturen zoals in deze publicatie beschreven.
F-cultuur = fijnmazige cultuur (wereld)
In F-culturen speelt de groepsgebondenheid
een grote rol. Mensen zijn vooral groepslid en
verantwoordelijk voor het groepsbelang. Het
gedrag van mensen ligt voor een groot deel
vast in gedetailleerde gedragsregels.

G-cultuur = grofmazige cultuur (westers)
In G-culturen zijn mensen in de eerste plaats
individuen, die verantwoordelijk zijn voor het
eigen gedrag. Mensen hebben meer vrijheid
om hun gedrag zelf te bepalen.

Deze onderverdeling refereert in grote mate aan de cultuurverschillen zoals die in deze publicatie aan bod
komen. De cultuur die belangrijk is in het dagelijks leven van alle mensen (F) en de individualistische cultuur
(G). Belangrijk is om als culturele instelling in ogenschouw te nemen dat bij wereldculturen andere zaken
belangrijk zijn dan bij de westerse cultuur.
Om als westerse culturele instelling betere aansluiting te vinden bij de allochtonen in de samenleving,
kunnen hiertoe aanpassingen gedaan worden in alle aspecten binnen de organisatie. Hierbij valt te denken
aan programmering en marketing, maar ook aan beleid en personeel. Ook kan gedacht worden aan
speciale educatieve programma’s.

1.2'YPXYYVMWZSSVMIHIVIIR
Onderzoek van Motivaction in opdracht van
‘Kunstenaars & Co’ toont aan dat kunst en cultuur
in het leven van mensen een belangrijkere rol speelt
dan gedacht. Het betreft een onderzoek naar het
belang van kunst en cultuur in het leven van alle
Nederlanders in de leeftijd van 15-80 jaar. Uit het
onderzoek blijkt dat 9 op de 10 mensen het belangrijk vindt dat er kunst en cultuur is én dat het voor
iedereen is. Zo is de waardering voor mensen die
creatief bezig zijn hoog (94%) en vindt men het
belangrijk dat kinderen iets meekrijgen van kunst
en cultuur (92%). Opvallend is dat de groep die
kunst en cultuur belangrijk vindt in het eigen leven
aanzienlijk kleiner is: ongeveer één op de vier
Nederlanders. Een positieve houding ten opzichte
van kunst en cultuur betekent dus niet direct dat
kunst en cultuur een belangrijk onderdeel is van het
eigen leven, of dat mensen zelf deelnemen in enige
vorm van kunstzinnige of culturele activiteiten.
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt
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in nationaliteit of andere achtergrondkenmerken.
Het geeft een overzicht van de gemiddelde bevolking van Nederland. Dat de waardering hoog is
heeft naar verwachting te maken met de onderzoeksmethode die Motivaction heeft toegepast. De
vraagstelling was zeer laagdrempelig waardoor de
respondent zich hier in veel gevallen in kon herkennen. In publieksonderzoeken wordt vaak gevraagd
naar bezoekfrequenties aan westerse culturele
instellingen. Kijkend naar de allochtonen blijkt dat
deze frequenties dan relatief laag zijn. In het onderzoek van Motivaction konden mensen de vragen
over culturele aspecten ook doorvertalen naar hun
eigen cultuur en culturele activiteiten, waardoor de
cijfers op de meeste vlakken hoger uitvallen. De
resultaten van het onderzoek zijn vertaald naar het
Mentality-model. Dit model is gebaseerd op sociale
milieus. Motivaction heeft ook een Mentality-model
ontwikkeld specifiek voor allochtonen (TMSA).
<zie paragraaf 2.5>

%GLXIVKVSRHIRIRZSSVFIIPHIR

In het kader op deze pagina worden twee voorbeelden genoemd van publieksonderzoeken die in het geval
van allochtone cultuurbeleving een minder betrouwbaar beeld geven.

Voorbeelden van segmentatiemethoden met een
westerse invalshoek
Cultuurparticipatie in Vlaanderen
Een voorbeeld van een ‘standaard’ onderzoek naar cultuurparticipatie is het onderzoek van Re-Creatief
Vlaanderen waarin bezoekers, aan de hand van de resultaten, worden gesegmenteerd naar bezoekersfrequentie. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit een westerse benadering van cultuur, culturele instellingen
en culturele activiteiten. Om de Vlamingen te categoriseren wordt er onderscheid gemaakt in:
 Het culturele kernpubliek: de frequente participanten
Dit wil zegen dat er in de laatste 6 maanden 7 keer of meer deelgenomen is aan een of
andere vorm van cultuur. Kanttekening hierbij is dat iemand frequent kan participeren in
bijvoorbeeld tentoonstellingen maar tegelijkertijd nooit naar het theater gaat.
 De occasionele participanten
Men valt in deze categorie wanneer incidenteel (3 à 4 keer in de laatste 6 maanden) of
sporadisch (1 à 2 keer) deel genomen is aan culturele activiteiten.
 De niet-participanten
In deze categorie valt men wanneer er in de laatste 6 maanden nooit aan een culturele
activiteit is deelgenomen. Oorzaken hiervan kunnen uiteenlopen: van desinteresse tot het
ervaren van verschillende drempels.
Uit dergelijke onderzoeken blijkt vaak dat allochtonen niet of nauwelijks aan cultuur participeren. Door de
beperkte vraagstelling geeft dit echter geen betrouwbaar beeld van de allochtone beleving en waardering
van cultuur.
Gemeentelijke Burgerenquêtes
In bijna elke gemeente worden burgerenquêtes afgenomen, zo ook op het gebied van cultuurparticipatie.
Deze enquêtes bestaan uit lange vragenlijsten over de bekendheid van en de bezoekfrequentie aan culturele
instellingen of activiteiten in de betreffende stad. Er wordt in deze vragenlijsten niet of nauwelijks aandacht
besteed aan andere vormen van cultuur dan de westerse. Ook bij deze vragenlijsten is de vraagstelling dus
zodanig dat allochtonen zich hier niet in herkennen.

1.3 0EXIRXI HVIQTIPWZSSVGYPXYYVTEVXMGMTEXMI
Wanneer men zich niet kan identificeren met culturele instellingen, resulteert dit in non-participatie.
Dit komt veelal door (latente) drempels. Deze drempels kunnen zich voordoen op verschillende fron-

ten. De aanwezigheid en de ‘hoogte’ van die drempels verschilt per doelgroep. Sommige doelgroepen
kampen met praktische drempels (zoals de prijs, het
tijdstip en de bereikbaarheid). Andere doelgroepen
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kampen met sociale drempels (o.a. het imago van
een instelling, de personele bezetting, het publiek
of de locatie). Tot slot moeten ook kennis- en ervaringsdrempels niet worden onderschat. Hiermee
wordt bedoeld dat het voor mensen soms onbekend
is wat de gedragsnormen zijn op een bepaalde locatie. Dit kan resulteren in een onprettig gevoel of in
het ergste geval een gevoel van ‘niet welkom zijn’.

Wat betreft fysieke drempels kan gedacht worden
aan mensen die door toedoen van een handicap of
transportproblemen niet in staat zijn te participeren.
Cultuur is voor veel mensen ook een sociale aangelegenheid. Het gebrek aan gelijkgestemde vrienden
kan hen ervan weerhouden om te participeren. (Letty
Ranshuysen)

1.4&ITEPIRHIEGLXIVKVSRHOIRQIVOIR
Zowel bij autochtonen als bij allochtonen zijn
achtergrondkenmerken van invloed op de mate van
cultuurparticipatie. Enkele voorbeelden zijn:





Leeftijd
Sekse
Opvoeding/thuissituatie
Opleidingsniveau en inkomen

 Leeftijd
Uit onderzoek blijkt dat naarmate mensen ouder
worden, de belangstelling voor cultuur toeneemt.
De beoefening van enige vorm van kunst en cultuur
neemt met de leeftijd echter af. Dit geldt voor zowel
autochtonen als allochtonen. Uit onderzoek blijkt
dat allochtonen op het gebied van amateurkunst
actiever zijn dan autochtonen. (Harkes)
 Sekse
Wat betreft sekse is er een opvallend verschil. Bij
autochtonen is het vooral de vrouw die de beslissing neemt of er wel of niet aan cultuur wordt geparticipeerd, terwijl bij allochtonen de man hierin de
belangrijkste beslisser is. Dit kan te maken hebben
met de sociale positie van de vrouw. Uitzondering
zijn de Latijns-Amerikaanse vrouwen in Nederland.
Zij zijn zeer geëmancipeerd en zijn vaak getrouwd
met een autochtone man.
 Opvoeding/thuissituatie
Uit onderzoek blijkt dat ouders, meer dan onderwijsinstellingen, een grote rol spelen in de cultuurparticipatie van hun kinderen. Wanneer (allochtone) jongeren het bezoek aan westerse (materiële) cultuur niet
van huis uit mee krijgen dan is het culturele gedrag
op latere leeftijd ook minder. Daarnaast kunnen de
verhoudingen en gebruiken binnen het gezin een rol

8

spelen in het wel of niet participeren aan (westerse)
cultuur. (Franky Devos)
 Opleidingsniveau en inkomen
Ook opleidingsniveau en sociaaleconomische positie zijn bepalend voor cultuurdeelname. Hoger opgeleiden participeren vaker en meer aan westerse
(materiële) cultuur. Recent ingestroomde allochtonen en eerste generatie gastarbeiders hebben over
het algemeen een laag inkomensniveau. Tweede
en derde generatie allochtonen stijgen snel op de
maatschappelijke ladder en halen hun achterstand
in opleidings- en inkomensniveau in. Kenniswerkers,
buitenlandse studenten en gevluchte intellectuelen
hebben uiteraard een hoog opleidingsniveau.
Betere aansluiting bij allochtonen
Om als culturele instelling betere aansluiting te
vinden bij de diverse allochtonen in de samenleving, is het van belang om rekening te houden met
de verschillen in sociale positie en in cultuurbeleving. Daarnaast moet rekening worden gehouden
met de (latente) drempels die er kunnen bestaan
ten aanzien van cultuur. Dit betekent dat het, om
succesvol intercultureel te communiceren, belangrijk
is dat men zich verplaatst in de cultuur van de doelgroep. Door met een open blik naar cultuur te kijken,
kunnen de westerse cultuur en de wereldculturen
elkaar verrijken zonder afbreuk te doen aan eenieders beleving, ervaring en waarde. Een succesvolle
interculturele synergie kan pas ontstaan als men
zich bewust is van de eigen cultuur en de daarbij
behorende aspecten.

Hoe krijg ik allochtonen bij mijn huidige publiek? Moet ik allochtonen als aparte publieksgroep(en)
benaderen? En wat betekent dat voor de reguliere cultuurmarketing? Er zijn verschillende (segmentatie)methoden om allochtonen onderdeel te maken van de (huidige) publieksgroep.

2.1 7IKQIRXEXMIZERHITYFPMIOWKVSIT
Uit ervaringen van diverse (culturele) organisaties
blijkt dat het als homogeen beschouwen van alle
allochtonen niet het gewenste effect oplevert. Een
aparte benaderingswijze is dan ook wenselijk en
noodzakelijk. Om dit (potentiële) publiek succesvol te kunnen bereiken, kan gebruik worden
gemaakt van segmentatie. Door te segmenteren
ontstaan ‘homogene’ communicatiedoelgroepen,
groepen die een soortgelijke behoefte hebben of
hetzelfde reageren op een product of een dienst.
Per segment/doelgroep kunnen keuzes gemaakt
worden betreffende aanbod (programmering) en
bijvoorbeeld communicatie(-uitingen).
Er zijn talloze manieren om mensen in verschillende groepen in te delen. In het geval van allochtonen komt het meestal neer op de volgende
benaderingswijzen:





Etnomarketing
Wereldstrekenbenadering
Heimweemarketing
EtnoMentality
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2 Culturele
segmentatiemethoden

2.2 )XRSQEVOIXMRK
"Het aanbieden/verkopen van diensten en/of
producten aan consumenten met een andere etnische achtergrond, waarbij de marketinginstrumenten zijn aangepast aan de in de doelgroep gangbare
normen en waarden.” (Hofstede)
Deze meest gebruikte segmentatiemethode richt
zich specifiek op Turken, Marokkanen, Surinamers
en Antillianen; de TMSA-groep.
Het begrip ‘etniciteit’, waar etnomarketing van afgeleid is, wordt binnen deze methodiek gebruikt als
‘nationaliteit’. Nationaliteit wil zeggen dat iemand
uit een bepaald land komt. Etniciteit daarentegen heeft een meer sociaal-culturele betekenis.
Iemand behoort tot een etnische groep als hij zich
identificeert met bepaalde gezamenlijke kenmerken. Voorbeelden hiervan zijn stamverwantschap,
taal, religie of geschiedenis. Door de jaren heen zijn

er onderzoeken gedaan door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, het Sociaal Cultureel Planbureau
en andere onderzoeksinstituten die zich richten op
deze vier nationaliteiten. In de provincie NoordBrabant zijn de absolute aantallen per nationaliteit lager dan in de Randstad en is er een grote
verscheidenheid aan nationaliteiten. Als culturele instelling moet je je dus de vraag stellen: is het
zinvol om mijn pijlen op zo’n specifieke doelgroep te
richten? Het antwoord hierop is volledig afhankelijk
van de gestelde beleidsdoelen.
Vaak komt culturele voorkeur niet specifiek voort
uit iemands nationaliteit. UITmarketingburo en
Kosmose hebben daarom een onderzoek laten
uitvoeren, gericht op culturele voorkeuren. Daarbij
is voor de culturele sector in de provincie NoordBrabant een nieuwe segmentatiemethode ontwikkeld op basis van ‘wereldstreken’.

2.3 ;IVIPHWXVIOIRFIREHIVMRK
UITmarketingburo en Kosmose typeren een wereldstreek als ‘een gedeelte of zone van de wereld, met
verwantschap in cultuur’. Hiermee wordt benadrukt
dat er buiten de landsgrenzen (nationaliteit) meer
sociaal-culturele factoren zijn die mensen met elkaar
verbinden op het gebied van cultuur en culturele
voorkeur.

religie en (wereld)geschiedenis. Wanneer deze drie
factoren samen worden gevoegd, kunnen zes grote
wereldstreken worden onderscheiden. Mensen
afkomstig uit dezelfde wereldstreek hebben een
verwante culturele achtergrond. Dit maakt het
aannemelijk dat zij ook een gedeelde culturele voorkeur hebben.

Wat zijn bepalende factoren voor iemands culturele voorkeur? Drie belangrijke aspecten die zijn
onderzocht, zijn: taal, religie en (wereld)geschiedenis. Deze aspecten komen voort uit de sociaalculturele betekenis van etniciteit. Zij zorgen er onder
andere voor dat (groepen) mensen een vergelijkbare manier van leven, denken en doen hebben, met
bijbehorende normen en waarden (de immateriële
cultuur). Al deze aspecten kunnen binnen één land
verschillen, maar verwantschap op basis van deze
aspecten kan zich ook tot ver over de landsgrenzen
uitstrekken.
Er zijn op wereldschaal diverse gebieden te onderscheiden die een verwantschap laten zien in taal,
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Op de volgende pagina een weergave van de
wereldstreken en hun gemene delers in religie,
geschiedenis en taal:

Religie

Geschiedenis

Taal

 Latijns-Amerika

Christendom vermengd
met animisme

Koloniale verleden
(Spanje en Portugal)

Spaans en
Portugees

 Midden-Oosten /
Maghreb

Islam

Ottomaanse rijk

Arabisch

 Euraziatisch-Slavische
wereldstreek

Christelijk-orthodox

Sovjet-Unie

Russisch

 USA / Europa / Australië

Joods-Christelijk

Europese emigratie

Engels, Frans

 Afrika beneden de
Sahara

Grote pluriformiteit

Koloniale
geschiedenis

Grote pluriformiteit

 Azië

Boedhisme, Hindoeisme,
Confucianisme en Taoisme
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Wereldstreek

Karaktertalen

Hi!Culture
In het verlengde van het onderzoek van UITmarketingburo en Kosmose is in Eindhoven in 2008 een pilotproject gestart. Er is een magazine ontwikkeld dat aansluit bij de culturele voorkeur van hoog opgeleide buitenlandse werknemers, hoog opgeleide (gevestigde) allochtonen, (buitenlandse) studenten maar ook autochtone cultuurliefhebbers, geïnteresseerd in (andere) culturen. Hi!Culture magazine is tweetalig (Nederlands/
Engels) en omvat alle vormen van kunst en cultuur in Eindhoven, westers en niet-westers, en is gerubriceerd
naar de wereldstreken uit het onderzoek. Door de indeling op basis van culturele wereldstreken is voor de
lezer inzichtelijk gemaakt welk aanbod bij zijn of haar culturele voorkeur aan kan sluiten.
Uitspraken van de klankbordgroep die de eerste editie van het magazine heeft geëvalueerd:
“Het bundelen van het aanbod van verschillende culturele instellingen is prettig.”
“De indeling in wereldstreken is helder en herkenbaar.”
“Het geeft een gevoel van erkenning en ‘wij horen er ook bij’.”
Voor de eerste editie van het magazine is vooral samengewerkt met het Van Abbemuseum en Plaza Futura.
Het magazine is verspreid via ongeveer 250 distributiepunten en verschenen in een oplage van 10.000
stuks. Distributiepunten zijn culturele instellingen, maar ook ontmoetingsplekken, zelforganisaties en onderwijsinstellingen. Middels niveauaanduiding wordt kenbaar gemaakt wat de moeilijkheidsgraad van de voorstelling of het evenement is. Ñ
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Ñ Vanwege het succes van de eerste uitgave zijn
in 2008 nog twee edities gemaakt: september / oktober en november/december. Deze uitgaven zijn
aangepast met oog voor de feedback en signalen voor verbetering naar aanleiding van de eerste
editie.
Kijk voor meer informatie over Hi!Culture op
www.uitmarketingburo.nl.

2. 4 ,IMQ[IIQEVOIXMRK
Trendwatcher Adjiedj Bakas schenkt in zijn boek
Megatrends Europe aandacht aan een andere
segmentatiemethode die in relatie staat tot doelgroepenbenadering: ‘Heimweemarketing’. Hiermee
wordt bedoeld: “het inspelen op de gevoelens van
migranten die willen genieten van een product
(of dienst) dat een band heeft met het thuisland”.

Dit geldt zowel voor migranten in Nederland als
Nederlandse migranten in het buitenland. Deze
methode richt zich vooral op de eerste generatie
allochtonen en speelt in op het nostalgische gevoel
en de emoties van mensen. Dit maakt ‘heimweemarketing’ een geschikte methode voor een select
publiek.

Nederlanders in Canada
Een van de meest sprekende voorbeelden van het behouden van een band met aspecten uit het thuisland
zijn de Nederlanders in Canada. Er worden Nederlandse films vertoond en zijn er Nederlandstalige radioprogramma’s waar zowel oude als nieuwe Nederlandse artiesten gedraaid worden. Bovendien zijn er veel
Nederlandse winkels waar immigranten hun dagelijkse boodschappen doen.
In Canada woont een redelijk grote Nederlandse gemeenschap, the Dutch-Canadian Community. Ruim
900.000 van de 33 miljoen Canadezen is van Nederlandse komaf. Het aantal mensen dat het Nederlands
nog steeds als moedertaal spreekt blijft de afgelopen 35 jaar redelijk stabiel; iets minder dan 150.000.
Het Canadese Brantford heeft wel zeven Christelijke kerken met een Nederlandse achtergrond.
Gereformeerd, calvinistisch, protestants, hervormd, katholiek; iedereen is vertegenwoordigd. Hier worden
diensten in het Nederlands gegeven en er zijn enkele Nederlandstalige kerkkoren.
Ook typisch Nederlandse tradities worden in ere gehouden. Zo wordt er Sinterklaas gevierd en maakt
men Nederlandse koekjes zoals speculaas. In de winter gaan de Nederlanders in Canada graag met
elkaar schaatsen. Hierbij wordt traditiegetrouw gezorgd voor ‘Koek en Zopie’ (warme chocolademelk en
stroopwafels).
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In tegenstelling tot immigranten in buurland de Verenigde Staten, waar een complete smeltkroes van culturen bestaat, houden de Nederlandse immigranten in Canada hun cultuur dus veel meer in ere.
Vergelijking met migranten in Nederland
Er wordt een vergelijking getrokken tussen de Nederlandse gemeenschap in Canada en de migrantengemeenschap in Nederland. Zoals de Nederlanders in Canada hun tradities in ere houden, doen bijvoorbeeld
de Turken dat ook in Nederland. De Nederlandse winkels in Canada zijn goed te vergelijken met de Turkse
winkels in Nederland waar nog allerhande Turkse artikelen worden verkocht. Maar niet alleen Turkse winkels,
ook Aziatische toko’s zijn hiervan een goed voorbeeld. Op deze manier zijn verschillende vergelijkingen te
trekken.
Voor culturele instellingen is deze standvastigheid interessant om op in te spelen. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om bepaalde activiteiten van de doelgroepen in je culturele instelling te laten plaatsvinden. Zoals
Nederlandse films in Canada worden vertoond, kunnen Turkse of Marokkaanse film ook worden vertoond in
de filmhuizen in Noord-Brabant.

2.5 )XRS1IRXEPMX]
Onderzoeksbureau Motivaction heeft op basis van
dieptelevensinterviews en kwantitatief face-to-face
onderzoek de multiculturele samenleving ingedeeld
op basis van sociale milieus. Het onderzoek spitste
zich toe op de TMSA-groep. Uit het onderzoek
valt te concluderen dat er in elke cultuur een indeling is te maken op basis van leefstijlen. Oftewel:
hoe leeft iemand, met welke normen en waarden
en met welke streefdoelen? Er zijn vijf categorieën
samengesteld:






Binnen elke categorie dienen mensen op andere
aspecten te worden aangesproken, passend bij hun
leefstijl. De vijf geselecteerde leefstijlen zijn universeel voor zowel de Turken, Marokkanen, Surinamers
en Antillianen. In het kader staat een uitleg van de
verschillende categorieën zoals door Motivaction
bepaald. Binnen elke categorie dienen mensen op
andere aspecten te worden aangesproken, passend
bij hun leefstijl.

Religieuze familiegerichten
Behoudende arbeidsgerichten
Statusgerichte carrièremakers
Moderne statuszoekers
Ambitieuze ontplooiers
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Categorieën binnen het EtnoMentality model van Motivaction:
 Religieuze familiegerichten
Hechten aan traditionele waardepatronen. Het gezin, familie en het geloof staan op nummer één,
andere levensdomeinen zijn ondergeschikt. Hij/zij krijgt aanzien van anderen vanwege intensieve
geloofsbelijdenis. Verdieping in religie wordt gezien als een belangrijke vorm van ontplooiing. Hecht
vrijwel geen waarde aan materialisme.
 Behoudende arbeidsgerichten
Worden gedreven door materialisme, arbeid, consumptie en verwerving van status. Sterke gerichtheid
op traditie, gezin en religie. Zij voelen zich gelijkwaardig en zijn op zoek naar een balans tussen oude
tradities en het moderne leven.
 Statusgerichte carrièremakers
Zijn sterk gericht op presteren en genieten van materialistische dingen in het leven. Balancerend tussen
plichtgetrouwheid en onafhankelijkheid. Familie is niet het belangrijkste, maar wordt ook niet uit het oog
verloren. Centraal staan presteren, carrière maken en in een hogere inkomensklasse komen.


Moderne statuszoekers
Worden gedreven door materiële en consumptieve waarden. Voelen zich niet gebonden aan ‘wat zou
moeten’ volgens familie of geloof. Behoefte om zoveel mogelijk te kunnen doen en laten waar men zin
in heeft. Men streeft in het werk vooral naar zekerheid en regelmaat. Er is minder behoefte aan
zelfontplooiing.

 Ambitieuze ontplooiers
Staan zelfstandig en onafhankelijk in het leven en willen zichzelf ontplooien. Deze categorie hecht er veel
belang aan te kunnen leven volgens eigen principes. Willen hierbij niet gedwarsboomd worden
door familie of religie. Erg gericht op individuele ontwikkeling en ontplooiing en weinig of niet gericht op
uiterlijkheden en materialisme.
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zijn. Het is belangrijk om als culturele instelling zelf
een afweging op dit gebied te maken, op basis
van je eigen (gewenste) publiek. Het onderstaande
schema dient daarom enkel als indicatiemiddel.
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In dit hoofdstuk zijn vier verschillende segmentatiemethoden aan bod gekomen die toepasbaar zijn op
de allochtone samenleving. Hieronder wordt schematisch weergegeven op welk onderwerp er kan
worden gesegmenteerd (omschrijving) en wat daarbij eventuele voor en nadelen kunnen zijn. Het
schema is niet volledig, omdat dit voor elke doelgroep en voor elke culturele instelling anders kan

In het volgende hoofdstuk wordt op basis van de
marketing mix aangegeven hoe het gesegmenteerde
(potentiële) publiek bereikt kan worden.

Methode

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

Etnomarketing

Op basis van
etniciteit
(TMSA)

Veel statistieken en
cijfers bekend
Veel voorbeelden

Scherpe afbakening waardoor
(te) kleine doelgroep bereikt
wordt

Wereldstrekenbenadering

Op basis van
culturele voorkeur

Breder bereik
van doelgroep bij
aanspreken op
smaak

Nieuw, weinig statistieken en
voorbeelden

Heimweemarketing

Op basis van
emotie

Effectief voor
eerste generatie

Beperkt zich tot voornamelijk
eerste generatie

EtnoMentality

Op basis van
waarden

Sluit aan bij diversiteit aan leefstijlen
binnen allochtone
groepen
Motivaction heeft
veel cijfers en
voorbeelden

Moeilijk te segmenteren in praktijk, hoe herken je of iemand
‘Moderne statuszoeker’ is?
Vooral ontwikkeld voor inzicht in
groepen t.b.v. (marketing)beleid,
niet voor 1 op 1 herkenning of
toepassing
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3

Marketing Mix

De marketing mix bestaat uit 5 P’s: Product, Prijs, Promotie,
Plaats en Personeel. Dit zijn de elementen waarmee men,
ongeacht de indeling in doelgroepen (segmentatie), de best
passende match kan maken tussen culturele producten en
publiek. Deze elementen zijn net zozeer van toepassing op

3.1 4VSHYGX
Alles wat de culturele organisatie aanbiedt om in
de behoeften van haar (potentiële) publiek te voorzien. Het kan gaan om tastbare producten, diensten,
ideeën en concepten.

het al bestaande publiek als op nieuwe publieksgroepen.

Ervaring leert dat activiteiten gericht op een diverser publieksbereik pas echt succesvol zijn als op
beleidsniveau concrete doelen zijn gesteld. Alleen
als alle activiteiten die ondernomen worden tot in
de kern van de organisatie worden ondersteund,
kunnen ze op de lange termijn het gewenste effect
opleveren. Dit betekent dat op alle niveaus binnen
de organisatie multiculturaliteit een speerpunt moet
zijn bij het benaderen van nieuwe publieksgroepen.
Hieronder wordt voor elk element uit de marketingmix aangegeven wat belangrijke stappen zijn
die genomen moeten/kunnen worden om nieuwe
publieksgroepen optimaal te bereiken. Deze stappen zijn de concrete invulling en uitvoering van de,
op beleidsniveau, gestelde doelen betreffende o.a.
programmering, marketing, educatie en facilitaire
zaken.

 Bepaal de (gewenste) doelgroep en bepaal
welk (huidig) aanbod hierbij aansluit
Belangrijk is om te bepalen welke achtergrond
het gewenste publiek heeft en op welke gebieden
aansluiting gezocht en gevonden kan worden.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de
verschillende segmentatiemethoden zoals beschreven in hoofdstuk 2.
 Aanbod op regelmatige basis
Zorg op regelmatige basis voor aanbod dat aansluit
bij de gestelde doelen betreffende diversiteit. Op
deze manier wordt het een stelselmatige activiteit
van de organisatie en ontstaat op den duur volledige inbedding. Wanneer er geen eenmalige acties
worden ondernomen maar er een zekere mate van
continuïteit te herkennen is in de activiteiten rondom
diversiteit, zorgt dit voor een goed imago en een
goede reputatie bij de gewenste doelgroep.
 Gebruik sleutelfiguren
Sleutelfiguren kunnen ingezet worden wanneer de
culturele instelling feedback wil ontvangen op het
huidige aanbod. Hiermee kunnen stappen gezet
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 Bepaal of randactiviteiten nodig zijn
In samenwerking met sleutelfiguren kan bekeken
worden of nevenactiviteiten nodig en/of wenselijk zijn. Het kan richting de gewenste doelgroep
drempelverlagend werken wanneer lokaal of regionaal talent wordt geprogrammeerd in het voorprogramma, in de pauze of achteraf. Sleutelfiguren
kunnen hierbij ondersteuning bieden door middel van
hun kennis van en contacten binnen de doelgroep.

3.2 4VMNW
De vergoeding die voor een product of dienst wordt
gevraagd.
 Analyseer het prijsbeleid
Kijk met een kritische blik naar het prijsbeleid van
de organisatie. Richt hierbij de aandacht specifiek
op het aanbod dat geschikt wordt geacht voor de
gewenste publieksgroep.
 Overleg met sleutelfiguren over geschikte
prijzen
Bekijk in overleg met sleutelfiguren wat redelijke en,
voor de doelgroep, motiverende prijzen zijn voor een
bezoek aan de instelling.
 Psychologische prijsverlaging
Omdat veel van het westerse materiële cultuuraanbod voor de gewenste publieksgroepen nieuw is, zal
een culturele instelling in beginsel toegeeflijk moeten
zijn met betrekking tot het prijsbeleid. Uit onderzoek
van o.a. Franky Devos en Onderzoeksbureau Letty
Ranshuysen blijkt dat een gratis bezoek of fikse
kortingen mogelijkheden zijn om het nieuwe publiek
over de drempel van de culturele instelling te krijgen.
Deze acties zijn essentieel om een eerste kennismaking te organiseren. Daarna kunnen de prijzen stijgen
tot standaardprijzen. Dit omdat men na een eerste en
misschien tweede activiteit heeft bepaald of men het
de moeite waard vindt. De prijs vormt op dat moment
een minder belangrijke drempel voor participatie.

3.3 4VSQSXMI
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worden ten aanzien van nieuw of beter aansluitend
aanbod in de toekomst. Daarnaast kan een sleutelfiguur een adviserende rol hebben betreffende het
bereik van de doelgroep.

De communicatie om het product onder de
aandacht te brengen van de doelgroep. Het gaat er
daarbij om dat alle stappen, van beslissingsproces
tot feitelijke uitvoering, op de juiste manier worden
ondersteund. Vorm en inhoud van de communicatie kunnen daarom per fase in het beslissingsproces
variëren.
 Bepaal de gewenste doelgroep
Om zo gericht mogelijk om te gaan met het promotiebeleid is het belangrijk om per activiteit te bepalen wat de doelgroep is. Hiervoor moet, zoals eerder
aan bod gekomen, gebruik gemaakt worden van
segmentatiemethoden. Daarna is het belangrijk om
te bepalen op welke schaal men de doelgroep wilt
aanspreken (lokaal/regionaal/landelijk).
 Overleg met sleutelfiguren over wijze van
promotie
Bepaal in overleg met sleutelfiguren de promotionele
activiteiten. Hierbij is het belangrijk om de keuze te
maken of de nieuwe doelgroep wordt meegenomen
in de reguliere communicatiemethoden, of dat er
een apart traject wordt uitgezet.
 Mee in reguliere communicatie
Wanneer ervoor wordt gekozen om de doelgroep
mee te nemen in de reguliere communicatie, kan
tot op zekere hoogte betere aansluiting gezocht
worden. Hierbij valt te denken aan het aanpassen
van beeld- of tekstmateriaal.
 Uitzetten van een apart communicatietraject
Wordt ervoor gekozen om een apart communicatietraject uit te zetten dan worden alle stappen van
dit traject opnieuw bekeken en doorlopen. Wat is
de doelgroep, wat zijn de wensen en behoeften,
en van welke (media)kanalen maken zij gebruik?
Hiertoe kunnen aanpassingen worden doorgevoerd in de communicatievorm en verspreidingskanalen. Sleutelfiguren kunnen hierbij vaak een grote
rol spelen door middel van hun netwerk binnen de
doelgroep. Uit diverse onderzoeken en ervaringen
blijkt dat mond-tot-mondreclame binnen wereldcuturen het meest succesvolle en waardevolle ‘promotiemateriaal’ is. Een ander belangrijk signaal dat
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voortkomt uit o.a. ervaringen van UITmarketingburo
en Kosmose is het feit dat allochtonen niet aangesproken willen wonen op het ‘allochtoon zijn’. Ze
geven aan dat ze het prettiger vinden om aangesproken te worden op hun culturele voorkeur, zoals
dit bij autochtonen ook gebeurt door middel van
bijvoorbeeld genres en muziekstijlen.

3.4 4PEEXW
Alle activiteiten om een product beschikbaar te stellen aan een doelgroep. In het geval van cultuur
draait het vooral om de locatie en diens toegankelijkheid. Ook toegankelijkheid binnen in de locatie is
hierbij essentieel.
 Eenvoudig
De weg naar je locatie kan een belangrijke drempel vormen. Maak het voor je potentiële publiek
zo eenvoudig mogelijk om je te vinden. Zorg voor
duidelijke communicatie over routes en bijvoorbeeld
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ook de
routing binnen in de locatie kan hierbij onder de loep
worden genomen.
 Kennismaking
Door het bereiken van het (potentiële) publiek via
promotionele activiteiten, komt men voor het eerst
binnen op je locatie. Bepaal hoe je ze kennis wilt
laten maken met je organisatie en
locatie. Wat is het gevoel dat je ze wilt meegeven?
 Aanpassing/aankleding
Overleg met sleutelfiguren of aanpassing of aankleding van je locatie nodig of wenselijk is.
Een aanpassing in catering kan ook een belangrijk
herkenningspunt zijn voor het nieuwe publiek. Dit
zorgt ervoor dat men zich thuis/prettig voelt binnen
je organisatie en locatie en zorgt voor een ‘welkom’
gevoel.

3.5 4IVWSRIIP
Zowel de backoffice als de frontoffice, het visitekaartje en fysieke ‘gezicht’ van de organisatie.
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 Tweeledig
Personeel is vaak een onderschat element binnen
de marketingmix. Zeker op het gebied van diversiteit
kan dit een zeer bepalende factor zijn. Personeel is
bovendien een tweeledige variabele.
Allereerst is het belangrijk om diversiteit in je personeel áchter de schermen door te voeren. Dit wil
zeggen, diversiteit in personeel op beslissingsfuncties of andere belangrijke plaatsen zoals de
programmering- of de marketingafdeling. Als het
onvoldoende lukt om het personeelsbestand te
diversificeren, kan gewerkt worden met sleutelfiguren. Werken met sleutelfiguren is het effectiefst
als ook zij een onderdeel van je interne organisatie vormen. Zorg dat je ze dit gevoel ook daadwerkelijk geeft. Dit zorgt aan hun kant voor een gevoel
van verantwoordelijkheid ten opzichte van de culturele instelling.
Daarnaast is het personeel vóór de schermen een
bepalende factor. Zij bepalen immers voor een
belangrijk deel de uitstraling van je organisatie en
zijn hiervan het fysieke gezicht. Wanneer mensen
zich niet kunnen identificeren met de uitstraling
van een organisatie komt het ook niet of nauwelijks tot participerend gedrag. Zeker bij het bereiken van cultureel diverse groepen is het belangrijk
dat het personeel voor de schermen (bijvoorbeeld:
de gastheer/gastvrouw en kassa- en barpersoneel)
een evenwichtige afspiegeling van de samenleving vormt. Dit zorgt voor een prettige sfeer en een
gevoel van herkenning door de doelgroep.
Alleen door multiculturaliteit in te bedden op alle
niveaus van de organisatie kan een effectieve
verbreding van het publiek bereikt worden.

3.6 %PKIQIRIXMTW
 Stel reële verwachtingen
Belangrijk is om te allen tijde reële verwachtingen
en doelen te stellen. Uit diverse onderzoeken en
projecten is gebleken dat, bij aanvang van activiteiten om divers publiek te bereiken, de resultaten in
eerste instantie tegenvallen. Een relatie opbouwen
met een nieuwe publieksgroep vergt nu eenmaal
tijd en de juiste vorm moet daarin vaak nog gevon-

 Kwaliteit boven kwantiteit
Om de reële verwachtingen kracht bij te zetten is
het belangrijk dat gehandeld wordt vanuit het motto:
kwaliteit boven kwantiteit. Wanneer een activiteit
kwalitatief hoogstaand is, zal dit binnen de doelgroep middels mond-tot-mondreclame voortgezegd
worden. Op deze manier wordt een steeds groter
publiek bereikt en volgen de kwantitatieve resultaten
(bezoekcijfers) op de lange duur vanzelf.

 Herhalingsbezoek
Wanneer de eerste kennismaking positief is verlopen, is er bereidheid tot herhalingsbezoek. Na
een eerste bezoek is het belangrijk om de doelgroep kennis te laten maken met overig aanbod dat
aansluit bij hun culturele interesse. Het regelmatig
bieden van informatie op maat is essentieel in het
kader van relatieopbouw en –beheer (zie Hoofstuk
4). Het aanleggen van een database is hierbij
noodzakelijk.
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den worden door hiermee meermalen te experimenteren. Wanneer activiteiten structureel worden georganiseerd en het niet blijft bij eenmalige acties, zorgt
dit voor goodwill en een positief imago bij de doelgroep. Deze investering vertaalt zich in veel gevallen op de lange termijn in hogere bezoekcijfers. Het
is goed om deze investering bij voorbaat in te calculeren zodat er steeds met realistische verwachtingen
gehandeld wordt.

Wanneer op deze manier binnen alle elementen van
de marketingmix door de organisatie gewerkt wordt
aan het verlagen van de drempels voor cultuurparticipatie, heeft dit op de lange termijn het meeste
effect. In het volgende hoofdstuk wordt het opbouwen van samenwerkingsverbanden en het aangaan
van relaties uiteengezet.
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4

Relatieopbouwen beheer

Culturele marketing en communicatie, ongeacht
welke segmentatiemethode gebruikt wordt, draait
in alle opzichten om het publiek. Bij alle genoemde
stappen binnen de marketingmix is relatieopbouw
en -beheer essentieel, ongeacht het type culturele
instelling. Dit dient ook in alle gevallen het hoofddoel te zijn van de ondernomen acties. Bij het
werken met een nieuwe doelgroep staat juist in
de beginfase relatieopbouw en –beheer centraal.
Trefwoorden hierbij zijn:









Persoonlijk contact
Samenwerking
Interesse
Oprechtheid
Dienst en wederdienst
Geven en nemen
Vertrouwen
Betrokkenheid op de lange termijn

Door middel van persoonlijk contact met invloedrijke individuen of (zelf)organisaties kunnen samenwerkingsverbanden worden opgebouwd met de
doelgroep. Deze samenwerkingsverbanden moeten
gebaseerd zijn op oprechte interesse in de cultuur
van de doelgroep en de wil om samen tot een
succesvol nieuw publieksbereik te komen. Voor
zowel de culturele instelling als de doelgroep is
een meerwaarde te behalen: de doelgroep krijgt
een aanbod dat bij ze past en de culturele instellingen bereiken een nieuwe doelgroep. Door het prin-
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cipe van dienst en wederdienst ontstaat op de lange
termijn een vertrouwensband, waarop zowel allochtonen als culturele instellingen kunnen bouwen.
Concreet betekent dit dat de medewerkers van de
culturele instelling niet enkel informatie geven en
medewerking vragen, maar ook informatie vragen en
medewerking geven. Het bezoeken van een door de
doelgroep georganiseerd evenement of een bijeenkomst bijvoorbeeld geeft inzicht in hun cultuur, maar
creëert ook betrokkenheid en goodwill. Een dergelijke mate van inzet ten behoeve van het multiculturele publiek zorgt binnen de doelgroep voor positieve mond-tot-mondreclame, een ‘medium’ dat
cruciaal is in de ‘wereldculturen’. Wanneer (een sleutelfiguur uit) de doelgroep positief is over de samenwerking, blijkt dit voor de achterban een zeer waardevol signaal. Binnen wereldculturen is, in tegenstelling tot binnen de westerse cultuur, het gesproken woord van grotere waarde dan het geschreven
woord. Dit maakt het voor de culturele instelling een
effectievere manier van doelgroepbenadering dan
de geijkte marketing- en communicatiemethoden.

4.17PIYXIP´KYVIR
Om een actief samenwerkingsverband te creëren
kan gebruik worden gemaakt van sleutelfiguren. Er
zijn verschillende manieren om dit vorm te geven.

is een individu die de culturele instelling helpt bij
het bereiken van deze nieuwe publieksgroep(en).
Uiteraard moet hier wel iets tegenover staan. Hierbij
valt te denken aan een financiële vergoeding of
bijvoorbeeld een vrijkaartenregeling (dienst en
wederdienst).
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 Ambassadeurs
Ambassadeurs kunnen ingezet worden als spreekbuis van de doelgroep. Een ambassadeur is het
liefst een actief lid van de allochtone doelgroep
en heeft inzicht in de wensen en behoeften die er
binnen deze groep leven. Een ambassadeur moet
bovendien een persoon zijn die in zekere mate
overwicht heeft, waardoor de doelgroep waarde
hecht aan zijn of haar oordeel. Een ambassadeur

Poppodium Mezz & Chassé Theater Breda
De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven binnen de culturele sector geweest waarbij gebruik is
gemaakt van het ambassadeursprincipe. Twee voorbeelden hiervan zijn Poppodium Mezz en het Chassé
Theater, beide in Breda.
In het concertseizoen van 2006-2007 heeft poppodium Mezz, onder begeleiding van bureau Mobiliteit in
Muziek en met ondersteuning van UITmarketingburo, een pilotproject uitgevoerd met een Marokkaanse
ambassadeur. Mezz signaleerde dat het publiek in Breda multicultureler wordt maar dat haar eigen publiek
niet mee veranderde. Daarom werd besloten een project te starten om de grootste groep allochtonen in de
stad, de Marokkanen, aan te trekken. Mobiliteit in Muziek, al jarenlang gespecialiseerd in de Marokkaanse
doelgroep, assisteerde bij het in contact komen met deze groep. Resultaat was een ambassadeur die een
groot netwerk had binnen de Marokkaanse jongerengemeenschap in Breda. Hij mocht dat seizoen bij een
aantal concerten meedenken over onder andere (rand)programmering en promotionele activiteiten. Niet elke
activiteit had het gewenste effect, maar er was een licht stijgende lijn in de bezoekcijfers te zien. Het pilotproject heeft één seizoen geduurd.
Een project dat al jaren uitgevoerd wordt, is het team van jongerenambassadeurs van het Chassé Theater.
De afdeling educatie van het theater werkt al tien jaar met dit concept en is zeer tevreden over het resultaat.
“De jongeren zijn in de leeftijd van 16-25 jaar en vervullen voor ons vooral een feedbackfunctie. Eens in de
maand komt de hele club bij elkaar en dan hebben we een officiële vergadering, inclusief agenda, notulen en
actiepuntenlijst.” (Ria Wiegeraad, afdeling educatie, Chassé Theater)
Bij aanvang van het project werden de jongeren vooral ingezet ter ondersteuning van de publiciteit en
promotie rondom jongerenvoorstellingen. Door de jaren heen is hun functie echter meer veranderd in een
feedbackfunctie. In dit kader bezoeken ze soms ook voorstellingen in het land. Ze voorzien het theater dan
van feedback of de voorstelling iets zou zijn voor de programmering van het Chassé Theater.
Door de serieuze en consequente benadering en behandeling voelen de jongeren zich nauw bij het project
betrokken en wordt het beste resultaat geboekt. Desondanks kost het volgens Wiegeraad af en toe moeite
om te zorgen dat de jongeren overal bij blijven, omdat de jongeren doorgaans erg druk bezet zijn. Toch
heeft het inzetten van ambassadeurs al heel wat opgeleverd. De feedbackfunctie leidt ertoe dat het Chassé
Theater beter aansluiting kan vinden bij jongeren en daarnaast zorgen de ambassadeurs voor een positieve
beeldvorming richting hun leeftijdsgenoten. De resultaten zijn volgens Wiegeraad lastig meetbaar, maar Ñ
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Ñ ze heeft wel het idee dat de feedbackfunctie en positieve beeldvorming leiden tot meer affiniteit voor
theater onder jongeren.
Continuïteit
Uit het project van het Chassé Theater blijkt dat continuïteit en volharding een positief effect hebben op de
doelgroep. De jongeren voelen zich serieus genomen en willen derhalve hun steentje bijdragen aan het theater. Bij het pilotproject van poppodium Mezz was ook een stijgende lijn te zien in de resultaten. Weliswaar
licht, maar het bereiken van een nieuwe doelgroep, met name allochtonen, is niet iets wat van de ene op de
andere dag succesvol is. Je moet het vertrouwen van de gewenste doelgroep winnen, dit kost veel tijd en
energie. Echter, het loont. Dit blijkt wel uit het succesverhaal van het Chassé Theater dat reeds tien jaar naar
tevredenheid met ambassadeurs werkt.

 Intermediairs
Een intermediair moet veel kennis hebben van zowel
de allochtone als de autochtone cultuur. Net als bij
de ambassadeurs dienen intermediairs overwicht en
aanzien te hebben binnen de doelgroep. Een inter-

mediair fungeert als stimulator in het contact tussen
allochtonen en culturele instellingen. In tegenstelling tot een ambassadeur is een intermediair geen
lid uit de doelgroep, maar is iemand met veel kennis
en contacten.

Opleiding tot intermediair bij Centrum voor Buitenlandse Vrouwen
Het steunpunt Intermediairs van het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen in Tilburg werkt al bijna 15 jaar
met intermediairs. In 1994 is bij het centrum zelfs de eerste opleiding tot intermediair gestart. Op dit moment
zijn de resultaten zo goed dat gediplomeerde intermediairs de verkorte opleiding tot Sociaal Dienstverlener
op MBO-niveau 3 kunnen volgen.
Bij het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen houdt de functie van de intermediairs in dat zij:
 allochtonen stimuleren om deel te nemen aan een activiteitenprogramma;
 het contact bevorderen tussen een (maatschappelijke) instelling en allochtonen;
 de communicatie over concrete activiteiten optimaliseren.
Een intermediair kan hierbij ingezet worden voor allerhande
instellingen, allochtone groepen en individuen. Een dergelijke
functie is binnen de culturele sector ook denk- en
haalbaar en kan tot interessante ontmoetingen leiden.
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Bemiddelingspunt Intermediairs Breda
Palet, adviseurs diversiteit, heeft in 2000 op
haar locatie in Breda een bemiddelingspunt voor
intermediairs opgezet. Het team beschikt over
deskundige intermediairs van Marokkaanse en
Turkse afkomst die ingezet kunnen worden bij
het in contact komen met allochtonen, in elke
leeftijdscategorie. Tot nu toe werkt het team vooral
binnen Breda op verschillende terreinen; van de
welzijnssector tot onderwijs en van zorg tot de
arbeidsmarkt.

 Klankbordgroepen
Een klankbord bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit de potentiële doelgroep. De klankbordgroep voorziet de culturele instelling van hun visie
op de denk- en werkwijze van de culturele instelling ten aanzien van het diversiteitbeleid. Daarnaast

kunnen nieuwe producten en ideeën getoetst
worden. Bovendien kan de klankbordgroep zelf
producten of ideeën aandragen waarvan zij denkt
dat deze een bijdrage leveren aan het gezamenlijke
doel van de culturele instelling en allochtonen.

Klankbordgroep Hi!Culture
Voor het project Hi!Culture (zie ook pagina 11) is gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Deze groep
bestond uit allochtonen, afkomstig uit verschillende wereldstreken. Per bijeenkomst zijn andere mensen
uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomsten werd besproken wat de redenen zijn voor cultuurbezoek. Daarnaast
werd specifiek ingezoomd op de nieuwe segmentatiemethode op basis van ‘wereldstreken’. Een opvallende
uitspraak van een deelnemer van Antilliaanse afkomst die aansluit bij deze nieuwe manier van segmentatie
is bijvoorbeeld:
“Bij herkomst van een film kijk ik of de films uit Spanje, Zuid-Amerika of India komen. Komt een film
bijvoorbeeld uit Polen, dan ben ik niet geïnteresseerd. Het hoeft niet per se Curaçaos of Antilliaans te zijn,
wel Zuid-Amerikaans.”
Naast cultuurbezoek in het algemeen werd het magazine Hi!Culture geëvalueerd. De leden van de
klankbordgroep werd gevraagd om hun mening te geven over het magazine, van vormgeving tot inhoudelijke
informatie. De resultaten van deze bijeenkomst zijn meegenomen in de ontwikkeling van de volgende edities
van het magazine. Een belangrijk signaal dat naar voren kwam was het gevoel van
(h)erkenning dat de allochtonen kregen. Doordat het magazine tweetalig is uitgegeven is het bovendien voor
meer mensen toegankelijk. Ñ
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Diepgang
Door als culturele instelling of organisator dergelijke bijeenkomsten te organiseren en bij te wonen, krijg je
directe feedback op je product of dienst. Een bijeenkomst waarin personen hun mening geven is vele malen
waardevoller dan een enquête onder de doelgroep, aangezien er doorgevraagd kan worden en er dieper op
de materie kan worden ingegaan.

Kijk voor meer informatie over Hi!Culture op www.uitmarketingburo.nl

Voor alle drie de methoden geldt dat de sleutelfiguren het doel van de samenwerking volledig moeten
onderschrijven. In het kader van ‘dienst en wederdienst’ en ‘geven en nemen’ dienen de sleutelfiguren serieuze taken en verantwoordelijkheden te krijgen. Laat ze bijvoorbeeld meedenken in het proces

van programmering, marketing, publiciteit, educatie of personeel. Neem de op- en aanmerkingen
ter harte en laat zien dat hier ook daadwerkelijk
iets mee gedaan wordt. Dit zorgt voor loyaliteit en
vertrouwen en levert op de lange termijn het meest
succesvolle resultaat op.

You-Cult
Een succesvoorbeeld van een lange termijn project waar met volharding aan gewerkt is, is You-Cult. Dit
project maakt deel uit van het project Nieuwe Nederlanders van UITmarketingburo. Doel is om een moeilijk bereikbare groep kennis te laten maken met het rijke culturele aanbod in Tilburg. Dit project richt zich
daarom op Tilburgse jongeren van allerlei komaf in de leeftijd van 16-25 jaar.
Het beginstadium was voor You-Cult moeizaam. Het kleine groepje jongeren was moeilijk te motiveren en
enthousiasmeren. Desondanks heeft de organisatie volgehouden en de jongeren er keer op keer weer bij
weten te betrekken.
Door middel van andere promotie- en communicatiemiddelen werd de doelgroep steeds beter bereikt en
breidde het project zich verder uit. Inmiddels bestaat de groep uit zo’n 50 deelnemers met een gemêleerde
samenstelling. Zowel allochtone als autochtone jongens en meiden, van middelbare scholieren tot MBO-,
HBO- en universiteitsstudenten.
Activiteiten
Gemiddeld eens in de maand bezoeken de jongeren een culturele activiteit uit het keuze-aanbod dat door
UITmarketingburo, in samenspraak met culturele instellingen in Tilburg, wordt samengesteld. Deze bezoeken zijn voor de jongeren gratis, hiervoor wordt wel een wederdienst gevraagd. Zo moeten de jongeren naar
aanleiding van een bezoek een enquête invullen, een recensie schrijven of aan een nabespreking deelnemen. In alle drie de feedbackvormen wordt zowel aandacht besteed aan de activiteit die men ondernomen
heeft, als aan de culturele instelling.
“You-Cult staat voor alles open en probeert graag nieuwe dingen uit. Iets wat jongeren zelf niet zo snel
zouden doen. Ik ben er dankzij You-Cult achter gekomen wat er allemaal te doen is in Tilburg en waar ik moet
zijn voor bepaalde activiteiten/voorstellingen. Ik heb ook geleerd dat musea en theaters niet alleen voor rijke
mensen bedoeld zijn. Hierdoor kijk ik vaker dan voorheen naar het aanbod. Ook ben ik bij aantal culturele
instellingen lid geworden van hun nieuwsbrief.” (Biljana Cavic, deelneemster You-Cult)
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Klankbord
Alle resultaten, zoals bovenstaande reactie van een deelneemster, worden teruggekoppeld aan de culturele
instellingen. Hierdoor krijgen zij feedback op hun organisatie of programmering, van een doelgroep die niet
altijd makkelijk bereikt wordt. Inmiddels zijn er ruim 20 activiteiten georganiseerd bij 10 verschillende culturele instellingen. Met een totaal van 164 bezoeken door deelnemende jongeren, levert You-Cult een stevige
klankbordgroep voor de Tilburgse culturele sector.
Eigentijds
Om een passende en laagdrempelige relatie op te bouwen met haar deelnemers, speelt You-Cult ook in op
trends en ontwikkelingen. Zo heeft het project een eigen hyves-pagina. Alle deelnemende jongeren kunnen
lid worden van de You-Cult-pagina en kunnen op deze manier op de hoogte blijven van de culturele activiteiten van de betreffende maand. Door deze laagdrempelige, eigentijdse en toch vrijblijvende communicatievorm, nemen jongeren sneller de moeite om in eigen tijd een reactie achter te laten.
You-Cult is dus een goed voorbeeld waarin er door de organisatie continu is geluisterd, geanalyseerd en
geanticipeerd op signalen uit de doelgroep. Dit heeft gezorgd voor binding tussen de organisatie en de deelnemers en heeft geresulteerd in een fanatieke deelnemersgroep die zich nog steeds uitbreid.
Een aantal culturele instellingen wil op korte termijn intensief gaan samenwerken met één of enkele jongerenambassadeurs. You-Cult bemiddelt tussen de deelnemende jongeren en deze culturele instellingen om
een samenwerking tot stand te brengen.
Kijk voor meer informatie over You-Cult op www.uitmarketingburo.nl of neem een kijkje op de eigen hyvespagina van You-Cult: http://you-cult.hyves.nl
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Alles draait
1SHIP
Het model is een beknopte weergave van de marketingonderdelen die in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven. Ook programmering,
educatie en facilitair management zijn
belangrijke onderdelen in het proces
om een divers publiek te bereiken.
Zij dienen in dezelfde lijn als de
marketinginstrumenten te worden
uitgewerkt, om zodoende het
beste resultaat te behalen.
Startpunt voor het model kan
zowel ‘beleid’ als ‘publiek’
zijn. In beide gevallen dienen
alle elementen doorlopen te
worden en met elkaar in overeenstemming te zijn.

&IPIMH
Ervaring leert dat activiteiten
gericht op divers publieksbereik
pas succesvol zijn als op beleidsniveau concrete doelen zijn gesteld.
Alleen als alle activiteiten die ondernomen worden tot in de kern van de organisatie worden ondersteund, leveren ze op
de lange termijn de gewenste effecten. Binnen
alle niveaus van de organisatie moet multiculturaliteit
speerpunt zijn.

 Publiek

26

















Publiek en diens wensen/behoeften staat
centraal
Vraag om feedback op denk- en werkwijze
van je organisatie
Laat zien dat met feedback iets gedaan
wordt
Bouw samen een relatie op!

4VEOXMNO

om publiek!
9MXZSIVMRK4VEOXMNO
 Product


Bepaal de (gewenste) doelgroep
Bepaal welk (huidig) aanbod aansluit
 Zorg voor geschikt aanbod op
regelmatige basis
 Gebruik sleutelfiguren
 Bepaal of randactiviteiten nodig zijn



 Prijs


Analyseer het prijsbeleid
Gebruik prijsdifferentiatie

Psychologische prijsverlaging
als instrument voor de eerste
kennismaking



 Promotie


Bepaal de doelgroep
Start een nieuw communicatietraject in overleg met de doelgroep

Inventariseer vooraf wensen en
behoeften

Kwaliteit gaat boven kwantiteit


 Plaats


Zorg dat de routing naar en in de culturele
instelling duidelijk is

Zorg voor herkenningspunten in de culturele
instelling

 Personeel
 Relatie








Maak gebruik van sleutelfiguren
(ambassadeurs of intermediairs
uit de doelgroep)
Stel een klankbordgroep in, geeft
feedback op je activiteiten









Hanteer een divers personeelsbeleid, in alle
lagen van de organisatie
Divers personeelsbestand geeft (automatisch)
toegang tot kennis, ervaring en netwerk
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Tot slot
Het bereiken van nieuwe doelgroepen is een moeilijk en
langdurig proces. Wanneer het publiek is bereikt is slechts
de eerste grote stap gezet. Want hoe behoud je dit publiek?
Het is essentieel om dit nieuwe publiek zo aan je te binden
dat het vast publiek wordt.

Om dit doel te bereiken is het belangrijk om als
culturele instelling te werken vanuit een reëel
verwachtingspatroon. Dit houdt in dat er risico’s
genomen moeten worden en dat in eerste instantie de gewenste resultaten kunnen tegenvallen.
Maar volharding loont en de aanhouder wint! Dat
blijkt uit de resultaten van onder andere de cases
in deze publicatie alsmede uit diverse onderzoeken van UITmarketingburo, Kosmose en andere
onderzoeksbureaus.
Een belangrijk signaal uit de onderzoeken is dat
multiculturele doelgroepen aangeven angstig te
zijn voor incidentele acties. Zij waarderen het zeer
wanneer er oprechte, langdurige initiatieven worden
opgezet waarin aandacht en interesse bestaat
voor hun culturele wensen. Wanneer er vanuit dit
oogpunt gehandeld wordt, ontwikkel je als culturele
instelling een positief imago en een goede reputatie
bij de doelgroep. Om tot deze resultaten te komen
moet er in de denk- en werkwijze van de organisatie een omschakeling gemaakt worden. Om nieuwe
doelgroepen te bereiken moet er gestreefd worden
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naar kwalitatieve resultaten, meer dan naar kwantitatieve resultaten. Door het positieve imago en relaties die daardoor worden opgebouwd, volgen de
kwantitatieve resultaten (bezoekersaantallen) op de
lange termijn vanzelf.
Essentieel is dat er gedurende dit gehele proces,
dus vanaf het vormen van beleidsdoelstellingen tot
aan het ontvangen van je publiek, gebruik wordt
gemaakt van de kennis, ervaring en het netwerk
van sleutelfiguren. Zij vormen als het ware de brug
tussen culturele instelling en nieuw publiek. Zowel
ambassadeurs, intermediairs, klankbordgroepen als
interne experts kunnen deze taken vervullen. Zorg
er hierbij voor dat de sleutelfiguren een centrale
rol binnen de organisatie krijgen. Op deze manier
wordt over en weer goodwill en verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Maar beter nog is het als de
kennis en het netwerk niet buiten de organisatie blijven, maar intern worden geborgd door onder andere
een diverse personeelssamenstelling. Aspecten
die essentieel zijn om de resultaten niet incidenteel
maar structureel te laten zijn.
Door multiculturaliteit een vast speerpunt van de
organisatie te maken zal dit steeds verder ingebed
worden in het beleid en de activiteiten van de culturele instelling. Deze mate van inbedding is nodig om
op in de toekomst een succesvolle (multi)culturele
onderneming te zijn en te blijven!
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Adressen
De adressen zoals opgenomen in deze publicatie vormen een startpunt om als culturele organisatie aan
de slag te gaan met diversiteit. De vernoemde organisaties hebben kennis en expertise op het gebied
van diversiteit. Velen van hen zijn in het bezit van inspirerende voorbeelden en zijn een goede gesprekspartner om te kijken hoe diversiteit geïntroduceerd kan worden binnen je eigen culturele organisatie.

Provincie Noord-Brabant
Organisaties
UITmarketingburo
UITmarketingburo is onderdeel van Cubiss
Statenlaan 4
Postbus 90114
5000 LA Tilburg
T (013) 465 67 00
F (013) 465 67 80
www.uitmarketing.nl
info@uitmarketingburo.nl
 Ewout Sanders (Coördinator)
ewoutsanders@uitmarketingburo.nl
 Angélique de Kort (Projectleider Nieuwe
Nederlanders) a.dekort@cubiss.nl
UITmarketingburo biedt Brabantse culturele
instellingen marketingdeskundigheid met als doel
meer publiek aan cultuur te laten deelnemen.
Hiervoor maakt zij gebruik van de expertise die haar
moederorganisatie Cubiss heeft, onder meer op
gebied van onderzoek, training en ICT-diensten.

Kosmose
Postbus 606
5000 AP Tilburg
T (013) 462 74 07
F (013) 536 54 75
www.kosmose.nl
 Warner Werkhoven (Projectleider Kosmose /
Stafmedewerker culturele diversiteit CVA)
warner@kosmose.nl
wwerkhoven@cvakunst.nl
Kosmose bevordert de cultuurparticipatie van
niet-westerse allochtonen, zowel als maker (actief)
als bezoeker (passief). Kosmose is een project van
het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant
(CVA) en wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente
Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant.
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UitinBrabant.nl
Postbus 108
5600 AC Eindhoven
T (040) 294 92 65
F (040) 294 92 66
www.uitinbrabant.nl
marketing@uitinbrabant.nl (voor adverteren,
acties en Uitspots Radio en TV)
redactie@uitinbrabant.nl (voor vragen over uittips
en persberichten)
Als Brabants grootste uit- en cultuursite is UitinBrabant.nl
een krachtig promotiemiddel voor culturele en
recreatieve instellingen. De tips en informatie in de
UitinBrabant-database worden gepromoot op de
website (agenda, actuele thema’s), de websites en
balies van de UITpunten in Brabantse bibliotheken
en op Omroep Brabant Radio, TV en teletekst.
Daarnaast promoot de site haar informatie op
internet en via andere kanalen. Bovendien levert
de site waardevolle marketinginformatie waarmee
instellingen hun producten kunnen vormgeven.
UitinBrabant.nl heeft een groot netwerk van allerlei
organisaties in de provincie Noord-Brabant (ook op
het gebied van culturele diversiteit) die de moeite
waard zijn om te contacteren.
Palet, adviseurs diversiteit
Willemstraat 59
5611 HC Eindhoven
T (040) 235 99 99
F (040) 244 57 12
www.palet.nl
info@palet.nl
Palet ondersteunt en activeert de partijen die een
positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en het behoud van de multiculturele samenleving. Kosmose was lange tijd onderdeel van Palet.
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Bureau Flink
Postbus 1178
4801 BD Breda
T (076) 515 43 46
www.bureauflink.nl
info@bureauflink.nl
Bureau Flink bedenkt en realiseert. Variërend van
een inspirerend debat, een leerzaam congres, een
spraakmakende tentoonstelling, een intiem evenement
of groot festival. Door middel van creatieve vormen,
culturele invalshoeken en een commerciële aanpak
wordt altijd een sterk verhaal vertelt. Ook voor
projecten op het gebied van culturele diversiteit is
Bureau Flink een interessante partner.
Buro Stoom
Sjoerdtje Schaap
info@burostoom.nl
T 06 15 487 984
Buro Stoom levert creatieve marketingcommunicatie
oplossingen voor projecten in de culturele sector.
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
T (073) 681 28 12
F (073) 614 11 15
www.brabant.nl
info@brabant.nl
 Suzanne van de Steen
(beleidsmedewerker diversiteit)
svdsteen@brabant.nl

Vertizontaal
Postbus 2257
4800 CG Breda
T (076) 522 32 20
F (076) 520 25 22
www.vertizontaal.nl
info@vertizontaal.nl

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor
Noord-Brabant. Zet Brabant brengt partijen samen
die zich inzetten voor een samenleving waarin
iedereen meetelt, ongeacht fysieke of andere
beperkingen. Centraal staat de eigen inbreng van
kwetsbare én weerbare burgers. Ook projecten voor
de multiculturele samenleving kunnen een plaats
vinden bij Stichting Zet.

Vertizontaal is in Breda de welzijnsorganisatie voor
sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw. De
organisatie voert dit jaar een naamswijziging door
naar Surplus Welzijn.

Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant
Postbus 606
5000 AP Tilburg
T (013) 536 39 36
F (013) 536 54 75
www.cvakunst.nl
info@cvakunst.nl
 Chantal Piessens (stafmedewerker culturele
diversiteit)
cpiessens@cvakunst.nl
Kosmose is onderdeel van Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant. Het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant gaat in 2009 fuseren met BisK.
Breda
Gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH Breda
T (076) 529 30 00
F (076) 529 32 40
www.breda.nl
gemeentebreda@breda.nl
 Ria Bolink (procesmanager diversiteitsbeleid)
aj.bolink@breda.nl
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Stichting Zet Brabant
Spoorlaan 460 en Statenlaan 4
Postbus 271, 5000 AG Tilburg
T (013) 544 14 40
F (013) 544 06 05
www.zet-brabant.nl
info@zet-brabant.nl

Poppodium Mezz
Postbus 1138
4801 BC Breda
T (076) 515 66 77
www.mezz.nl
info@mezz.nl
 Janneke van Oijen (coördinator marketing
communicatie)
janneke@mezz.nl
Chassé Theater
Postbus 1135
4801 BC Breda
T (076) 530 31 00
F (076) 530 31 90
www.chasse.nl
theatre@chasse.nl
 Ria Wiegeraad (educatie)
rwiegeraad@chasse.nl
COS West en Midden Brabant
Speelhuislaan 173
4815 CD Breda
T (076) 522 10 78
info@coswmbrabant.nl
www.coswmbrabant.nl
COS Brabant is hét regionale centrum voor
internationale samenwerking in Noord-Brabant.
Het COS biedt informatie en advies over mondiale
vraagstukken.
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Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
T (040) 238 60 00
www.eindhoven.nl
info@eindhoven.nl
 drs. ing. Sophie van Hof-Rubens (programma
manager diversiteit)
s.van.hof@eindhoven.nl
Stichting OVAA
Keizer Karel V Singel 8, kamer 2.05
5615 PE Eindhoven
T (040) 256 97 87
F (040) 251 96 18
www.ovaa-eindhoven.nl
 Tanja Vermaas (Bestuursondersteuner)
tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl
Stichting OVAA staat voor de kracht van diversiteit
en wil zich presenteren als spreekbuis voor een
diverse samenleving. Dit doet zij op het gebied van
‘cultuur’, ‘sociaaleconomische situatie’ en ‘politiek’.
COS Oost Brabant
Dr. Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven
T (040) 244 30 63
www.cosoostbrabant.nl
info@cosoostbrabant.nl
COS Brabant is hét regionale centrum voor internationale samenwerking in Noord-Brabant. Het COS
biedt advies over mondiale vraagstukken.
Helmond
Stichting Welzijn Helmond (SWH)
Postbus 458
5700 AL Helmond
T (049) 254 02 15
www.swhhelmond.nl
swh@swhhelmond.nl
SWH werkt, als dienstverlenende organisatie,
daadkrachtig aan de versterking van de Helmondse
samenleving.

32

’s-Hertogenbosch
Welzijnsonderneming Divers
Postbus 1226
5200 BG 's-Hertogenbosch
T (073) 612 44 88
F (073) 613 89 60
www.divers.nl
welzijnsonderneming@divers.nl
Welzijnsonderneming Divers biedt advies,
ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die
willen investeren in zichzelf én een betere sociale
leefomgeving.
Tilburg
De Twern, Centraal bureau
Postbus 3078
5003 DB Tilburg
T (013) 583 99 99
www.twern.nl
secretariaat@twern.nl
Altijd in de buurt. Dat is in vier woorden wat de
Twern kenmerkt. De medewerkers werken in buurten
en wijken, dichtbij de mensen. We bieden ze hulp en
ondersteuning als dat nodig is en we stimuleren ze
hun talenten te ontwikkelen. Zo is de Twern altijd in
de buurt
Centrum voor Buitenlandse Vrouwen
Wilhelminapark 62
5041 ED Tilburg
T (013) 535 90 43
F (013) 536 64 58
www.cbvsteunpunt.nl
steunpunt@cbvtilburg.nl
Het Steunpunt Intermediairs helpt (maatschappelijke) instellingen en allochtonen nader tot elkaar te
komen. Allochtonen blijken niet altijd op de hoogte
te zijn van de mogelijkheden die instellingen bieden.
Instellingen hebben soms geen idee welke vragen
er leven bij allochtonen. Communicatie speelt hierbij
een belangrijke rol.

De Stichting Amateurkunst stimuleert initiatieven
op het terrein van de amateurkunst met speciale
aandacht voor vernieuwende activiteiten. In het
bijzonder wil de Stichting Amateurkunst bevorderen
dat jongeren, senioren en allochtonen actief de
amateurkunst beoefenen.
Mundial Productions BV
Noordstraat 111
5038 EH Tilburg
T (013) 519 64 80
www.mundialproductions.nl
info@mundialproductions.nl
Mundial Productions is een organisatie die vol passie
en met veel creativiteit werkt vanuit een sterke
mondiale betrokkenheid. Met als visie: cultuur draagt
bij aan ontwikkeling.
Landelijk
Organisaties
Motivaction
Postbus 15262
1001 MG Amsterdam
T (020) 589 83 83
F (020) 589 83 00
www.motivation.nl
moti@motivaction.nl
Onderzoeksbureau dat op maat gesneden
oplossingen en concrete handvatten biedt.
Gespecialiseerd in verschillende doelgroepen zoals
senioren, jongeren en nieuwe Nederlanders.

Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen
Postbus 25324
3001 HH Rotterdam
T (010) 436 15 48
F (010) 225 02 86
www.lettyranshuysen.nl
info@lettyranshuysen.nl
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Stichting Amateurkunst (STAK)
Kapelaan Poellplein 3
5046 GV Tilburg
T (013) 536 08 69
www.stichtingamateurkuntstilburg.nl
info@amateurkunsttilburg.nl

Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen draagt
informatie aan op basis waarvan de kunsten cultuursector kan werken aan een groter
publieksbereik.
Mobiliteit in Muziek
Van Ravesteyn-erf 21
3315 DG Dordrecht
 Mimoun Himmit
T (078) 631 60 88
F (084) 222 58 27
mimoun@mobiliteitinmuziek.nl
 Marieke Knol
T (078) 616 88 31
F (084) 222 58 27
marieke@mobiliteitinmuziek.nl
Netwerk CS
Postbus 590
3000 AN Rotterdam
T (010) 280 91 31
F (010) 280 91 34
www.netwerkcs.nl
info@netwerkcs.nl
Netwerk CS is een landelijk netwerk van professionals en organisaties in de culturele sector, gericht op
het ontwikkelen van diversiteitsprojecten en –beleid.
De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn publieksbereik, programmering en personeelsbeleid. Netwerk
CS heeft in samenwerking met Culturele Zondagen
Utrecht in deze stad de brochure ‘Van Buiten naar
Binnen’ uitgegeven. Deze omvat een veelheid aan
adressen om de TMSA-groep beter te bereiken.
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Forum
Postbus 201
3500 AE Utrecht
T (030) 297 43 21
F (030) 296 00 50
www.forum.nl
informatie@forum.nl
Als Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling zet
FORUM zich in voor een samenleving waaraan alle
burgers – ongeacht religie, sekse, huidskleur, politieke
of seksuele voorkeur – kunnen meedoen. Belangrijk
hierbij is dat iedereen meedoet op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor onderlinge verschillen.

Media
Mira Media
Postbus 1234
3500 BR Utrecht
T (030) 230 22 40
F (030) 230 29 75
www.miramedia.nl
info@miramedia.nl
Mira Media is het landelijke kenniscentrum op het
gebied van media in de multiculturele samenleving.
Het is tevens de verbindende schakel tussen media
en burgers in de multiculturele samenleving.

Div - Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement
Kalkbranderij 2
1185 ZX Amstelveen
T (020) 345 23 02
F (020) 345 23 02
www.div-management.nl
info@div-management.nl

Wereldjournalisten.nl
Postbus 1234
3500 BR Utrecht
T (030) 230 22 40
F (030) 230 29 75
www.wereldjournalisten.nl
info@wereldjournalisten.nl

Div bevordert de bewustwording van werkgevers,
vooral in het mkb, over diversiteit in personeelsmanagement en bedrijfsbeleid en over de voordelen
hiervan voor het bedrijf. Diversiteitsmanagement
betekent voor Div: het herkennen en optimaal
inzetten van de verscheidenheid aan talenten van
medewerkers in een organisatie. Dit beleid houdt
rekening met de verschillen én overeenkomsten tussen mensen en doet een beroep op ieders
specifieke kwaliteiten. Div ondersteunt werkgevers
om in het personeelsbeleid aandacht te besteden
aan diversiteit in het personeelsbestand, waar
het gaat om kansen van ouderen, allochtonen en
vrouwen.

Deze site brengt nieuws uit migrantengemeenschappen, draagt nieuwe gezichtspunten aan en
wijst bezoekers op literatuur, websites en bijeenkomsten. Journalisten en andere schrijftalenten met een
niet-Nederlandse achtergrond leveren de artikelen.
Erg interessant om in de gaten te houden wat er leeft
in de multiculturele samenleving.
Allochtonen weblog
Coengebouw, eerste etage
Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam
T (020) 627 92 60
F (020) 626 25 16
http://allochtonen.web-log.nl
info@allochtonen.web-log.nl
Interessante internetpagina om op de hoogte
te blijven van wat er leeft in de multiculturele
samenleving.
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MTNL Multiculturele Televisie Nederland
Weteringschans 84C
1017 XR Amsterdam
T (020) 535 35 35
F (020) 330 40 80
www.mtnl.nl
info@mtnl.nl

190 verschillende culturen in één tijdschrift.
Colorfull Magazine is dé multiculturele glossy van
Nederland. De redactie is bereikbaar van: maandag
t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot
16.00 uur.

Multiculturele Televisie Nederland is een interculturele zender met aandacht voor de vier grootste
etnische minderheidsgroepen. MTNL levert met
zijn programma’s een bijdrage aan een grootstedelijk klimaat, waarin alle inwoners, van welke afkomst
dan ook, zich thuis voelen én waaraan men als
actief burger deelneemt. Mtnl informeert, biedt een
platform voor debat en dialoog en is een podium
voor de kunst- en cultuuruitingen van de diverse
grootstedelijke gemeenschappen. Op de website
kunnen ook uitzendingen bekeken worden.

Internationaal
Taking part in the arts
www.takingpartinthearts.com
Website van arts Council England over welke
publieksgroepen participeren in cultuur en hoe zij
bereikt kunnen worden. Een inspirerende website
met duidelijke voorbeelden van publieksbereik in
Engeland.
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Colorfull Magazine
Postbus 63
2900 AB Capelle aan den IJssel
T (010) 409 00 99
F (010) 409 00 98
www.colorfull-magazine.nl
colorfull@atotzet.nl

Radio en Televisie Landelijk
FunX
FunX Rotterdam
T (010) 221 49 00
FunX Utrecht
T (030) 850 07 40
FunX Den Haag
T (070) 317 49 00
FunX Amsterdam
T (020) 530 49 60
www.funx.nl
info@funx.nl
FunX is de radiozender die uitzendt in de grote steden
voor de stadsjongeren van nu. Het is multicultureel en
zendt een mix uit van Arabische, Turkse, Indiase muziek
gemengd met latin, R&B, hiphop en pop. De muziek
wordt afgewisseld met reportages over werk, liefde,
politiek, maatschappij, kunst en cultuur. Het forum op
de website is populair met ruim 15.000 leden.
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Over Cubiss

UITmarketingburo heeft als motto:
UITmarketingburo biedt Brabantse culturele instellingen marketingdeskundigheid met als doel meer
publiek aan cultuur te laten deelnemen. Hiervoor
maakt zij ook gebruik van de expertise van haar
moederorganisatie Cubiss, onder meer op gebied
van onderzoek, training en ICT-diensten.

UITmarketingburo is onderdeel van Cubiss. Cubiss
stimuleert en ondersteunt cultureel ondernemers door:

UITmarketingburo is in 2003 op initiatief van de
Provincie Noord-Brabant opgericht en biedt diensten aan zowel individuele instellingen als collectieven van cultuuraanbieders. Hierbij gelooft de organisatie sterk in samenwerking tussen verschillende
disciplines. Als vier belangrijke kerntaken onderscheidt UITmarketingburo:





Onderzoek;
Training en opleiding;
Netwerkvorming;
Collectieve projectontwikkeling.

Om dit alles vorm te geven zijn bij UITmarketingburo
marketingspecialisten werkzaam. Bovendien is er
direct toegang tot kennis binnen uiteenlopende
specialismen: van communicatie tot evenementenorganisatie; van projectmanagement tot onderzoek.
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Over UITmarketingbur0

 het vergroten van het innovatief en ondernemend
vermogen
 het aanreiken van praktische concepten
 het adviseren en begeleiden in een veranderend
cultuurlandschap
Cubiss is toonaangevend en creatief met betrekking tot het beantwoorden van vraagstukken op het
gebied van o.a organisatieontwikkeling, HRM, marketing en communicatie, onderzoek en ICT.
Cubiss
De kunst van cultureel ondernemerschap
Statenlaan 4
Postbus 90114
5000 LA Tilburg
T (013) 465 67 00
F (013) 465 67 80
www.cubiss.nl
klantenservice@cubiss.nl

UITmarketingburo
Samen werken voor nieuw publiek
Statenlaan 4
Postbus 90114
5000 LA Tilburg
T (013) 465 67 00
F (013) 465 67 80
www.uitmarketing.nl
info@uitmarketingburo.nl
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Over Kosmose
Kosmose was vanaf 2003 een project van Palet,
steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in NoordBrabant en werd uitgevoerd in samenwerking met
het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Het
project is binnen het Actieplan Cultuurbereik mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de
gemeente Eindhoven. Sinds 2007 is Kosmose een
project van het Centrum voor Amateurkunst NoordBrabant (CVA). In opdracht van de Provincie NoordBrabant werkt het CVA aan een provinciebrede
uitwerking van ondersteuning, participatie en kwaliteitsbevordering van amateurkunstenaars van nietNederlandse afkomst.
Kosmose heeft tot doel de culturele diversiteit
te bevorderen, oftewel, zorgen voor een diverser cultuuraanbod voor een breder publiek. Bij al
haar werkzaamheden concentreert zij zich op drie
speerpunten:
 (Amateur)kunstbeoefening: vergroten van actieve
cultuurparticipatie en kwaliteit
 Publieksbereik: vergroten van passieve
cultuurparticipatie
 Kennisuitwisseling en netwerken
Kosmose heeft zich ontwikkeld tot expertisecentrum. Naast kennisdeling via de website, informeren en adviseren de medewerkers van Kosmose ook
persoonlijk: ze helpen met het oplossen van praktische knelpunten en gaan aan de slag met nieuwe
initiatieven en projecten. Verder zoeken ze naar
mogelijkheden voor continuïteit en wordt uitgezocht hoe een structuur opgezet kan worden, zodat
goede multiculturele activiteiten en initiatieven door
kunnen blijven gaan, nadat ze voor een eerste keer
zijn opgezet.
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Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant
(CVA)
Kosmose - Expertisecentrum voor culturele
diversiteit
Postbus 606
5000 AP Tilburg
T (013) 46 27 409
F (013) 53 65 475
www.kosmose.nl
www.cvakunst.nl
info@cvakunst.nl
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UITmarketingburo i.s.m. Kosmose
Postbus 90114
5000 LA Tilburg
www.uitmarketingburo.nl
UITmarketingburo is onderdeel van Cubiss
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