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 Kunstenaars 
Voor gegevens over kunstenaars gebruiken we algemene bronnen, zoals 
het CBS; bronnen uit de beeldende kunst sector, zoals cijfers van het 
Mondriaan Fonds en gegevens uit Gelderland en Arnhem, zoals uit de 
jaarverslagen van Artez en het SLAK.  

1.1. Kunstenaars vooral in Arnhem en Nijmegen 
Kunstenaars zijn in Gelderland ondervertegenwoordigd en in de 
agglomeratie Arnhem/Nijmegen oververtegenwoordigd. Dat wil 
zeggen: in de provincie zijn relatief minder kunstenaars ten opzichte 
van de totale beroepsbevolking en in Arnhem en Nijmegen zijn er meer.  

Het CBS houdt bij hoeveel werkzame kunstenaars er per regio zijn. Dit 
zijn kunstenaars uit alle disciplines. In Gelderland werkt 12% van de 
Nederlandse beroepsbevolking, 10% van de creatieve beroepsbevolking 
en 9% van de kunstenaars. Ten opzichte van de omliggende provincies 
zijn kunstenaars alleen in Utrecht oververtegenwoordigd. In 
Arnhem/Nijmegen zijn kunstenaars oververtegenwoordigd. Hier werkt 
4% van de Nederlandse beroepsbevolking, 4% van de creatieven en 5% 
van de kunstenaars.  

In Figuur 1 is voor de vergelijkingsprovincies weergegeven de werkzame 
beroepsbevolking als aandeel van de totale beroepsbevolking in 

Nederland. Daaronder is weergegeven het aandeel werkzame 
kunstenaars. De agglomeratie Arnhem/Nijmegen is apart getoond.  

Figuur 1: werkzame kunstenaars ten opzichte van de beroepsbevolking (CBS; 
periode 2013 – 2105). 

 

Afgezet ten opzichte van de bevolking blijkt dat tegenover iedere 
kunstenaar er in de provincie Gelderland ca. 150 inwoners zijn. In het 
gebied Arnhem/Nijmegen zijn dat er ca. 100. In de provincie Utrecht 
zijn er 90 inwoners per kunstenaar. De provincie Utrecht is daarmee 
relatief net iets dichter bevolkt met kunstenaars dan de agglomeratie 
Arnhem/Nijmegen.   
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1.2. Kunstonderwijs: minder bachelor, meer master 
Als we uitgaan van het aantal inschrijvingen bij Artez als voorspeller 
van afstuderen dan blijken twee tegengestelde trends voor de bachelor 
en master voor beeldende kunst. Er blijkt een structurele daling van het 
aantal inschrijvingen voor de bachelors voor beeldende kunst (zie 
Figuur 2). Terwijl de inschrijvingen voor de master bijna verdubbeld 
zijn (zie Figuur 3). Op het terrein van vormgeving zijn de inschrijvingen 
consistent, met name voor de bachelor opleidingen.  

Figuur 2: inschrijvingen voor de bachelors beeldende kunst en vormgeving (Artez 
jaarverslagen 2012 – 2016). 

 

De daling in het aantal inschrijvingen voor een bachelor in het 
kunstonderwijs is een landelijke trend. In de periode 2009-2011 waren 
er relatief nog veel inschrijvingen, daarna is de daling ingezet. De 
verwachting is dat het aantal afgestudeerden van het kunstonderwijs de 
komende jaren verder zal dalen (bron: Cultuurindex). 

Figuur 3: inschrijvingen voor de masters beeldende kunst en vormgeving (Artez 
jaarverslagen 2012 – 2016). 

 

 

384399
434

474

309 228247275
315

369

800798800
833

803

20162015201420132012

Bachelor Docent Beeldende kunst en vormgeving

Bachelor Autonoom beeldende kunst

Bachelor Vormgeving

59
555658

62

2018

1517

58

4345

33

30

18
181

18

76

12

18

16

54

4133

26

33

9
121314

8

20162015201420132012

Master Architectuur Master Fashion Strategy
Master Autonoom beeldende kunst Master Typografie
Master Fashion Design Master Kunsteducatie
Master Interieurarchitectuur



 

Bijlage Sectoranalyse | Cijfers, kaarten en indicaties 
6 

 

Buitenlandse inschrijvingen 
Het aantal inschrijvingen voor de master autonome beeldende kunst 
bestaat in de periode 2012 – 2016 voor gemiddeld 79% uit buitenlandse 
inschrijvingen (Zie Figuur 4). Dat aandeel is gedurende de periode vrij 
constant. Zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse studenten 
groeit (Zie Figuur 4). 

Het aandeel van buitenlandse studenten stijgt vooral bij de master voor 
fashion design, van 44% naar 71%.  

Figuur 4: gemiddeld aantal inschrijvingen uit het buitenland voor masters 
beeldende kunst en vormgeving (Artez jaarverslagen 2012 – 2016). 

  

1.3. Wisselende subsidies voor Gelderland  
Een indicator voor de mate waarin beeldend kunstenaars uit 
Gelderland aansluiten bij het landelijke klimaat, is het aantal 
subsidietoekenningen van het Mondriaan Fonds. Dat is hier als trend 
weergegeven in een index van het aantal toekenningen (Zie Figuur 5). 
Gelderland volgt hierin de landelijke trend, al loopt de provincie net iets 
achter op het landelijke niveau. Het totaal in Nederland en Gelderland 
is gebaseerd op toekenningen aan makers en instellingen. Het aantal 
voor makers in Gelderland is hiervan een uitsplitsing.  

Figuur 5: index van het aantal toekenningen van het Mondriaan Fonds in 
Nederland, in Gelderland en aan makers in Gelderland (Mondriaan Fonds, 
opgave 2010 – 2017; 2010 is indexjaar)  
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De hoogte in euro’s van de totaal toegekende subsidie aan makers in 
Gelderland daalt in de periode 2010-2016 door de crisis. Dat geldt voor 
alle subsidies van het Mondriaan Fonds (makers en instellingen) in heel 
Nederland en in Gelderland. In de tussenliggende jaren varieert de 
subsidietoekenning in Gelderland, met een dieptepunt in 2013 en 
pieken in 2012 en 2016. Waarschijnlijk hangt dit samen met de 
Sonsbeek tentoonstelling in die jaren.  

Figuur 6: index van de subsidiebedragen van het Mondriaan Fonds in Nederland, 
in Gelderland en aan makers in Gelderland (Mondriaan Fonds, opgave 2010 – 
2017; 2010 is indexjaar). 

 

 

 

1.4. Concentratie van subsidies in Arnhem  
In de periode 2010 – 2017 waren er 189 toekenningen voor makers in 
Gelderland. Daarvan werken er 96 in Arnhem (51%), 23 in Nijmegen 
(12%) en 15 in Zutphen (8%). In Overzicht 1 is weergegeven: het aantal 
toekenningen (stip) en de totale subsidie aan makers (ring).  

Binnen Gelderland gaan subsidies naar Arnhem, Nijmegen en Zutphen. 
Waarbij de laatste twee steden in de bandbreedte tot € 100.000 zitten 
en Arnhem in een bandbreedte tot € 500.000. Ook hier blijkt invloed 
van de Sonsbeek jaren. Bovendien blijkt dat kunstenaars in Arnhem 
geregeld vier keer meer subsidie toegekend krijgen (Zie Figuur 7). 

Figuur 7: door het Mondriaan Fonds toegekende subsidiebedragen aan makers in 
Arnhem, Nijmegen en Zutphen (Mondriaan Fonds, opgave 2010 – 2017). 

 

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Totaal Nederland Totaal Gelderland Makers Gelderland

€ -

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arnhem Nijmegen Zutphen



 

Bijlage Sectoranalyse | Cijfers, kaarten en indicaties 
8 

 

Overzicht 1: totaal aan toekenningen (stip) en subsidies (cirkel) aan makers in de periode 2010 – 2017 door het Mondriaan Fonds per gemeente (Mondriaan Fonds). 

Arnhem 96  € 2.265.000  

Nijmegen 23  € 447.000  

Zutphen 15  € 277.000  

Lochem 9  € 233.000  

Maasdriel 4  € 105.000  

Brummen 4  € 102.000  

Apeldoorn 5  € 87.000  

Tiel 2  € 72.000  

Renkum 3  € 52.000  

Bronckhorst 2  € 51.000  

Overbetuwe 4  € 39.000  

Doesburg 1  € 36.000  

Lingewaard 2  € 36.000  

Barneveld 2  € 33.000  

Buren 2  € 32.000  

Epe 2  € 21.000  

Groenlo 1  € 18.000  

Oosterhout 1  € 18.000  

Putten 1  € 18.000  

Zevenaar 1  € 16.000  

Druten 1  € 15.000  

Duiven 1  € 15.000  

Neder Betuwe 1  € 15.000  

Rheden 1  € 15.000  

Geldermalsen 1  € 14.000  

Ede 3  € 13.000  

Wageningen 1  € 8.000  
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Met openbare data van het Mondriaan Fonds is een benchmark 
gemaakt voor Arnhem op basis van de toekenningen in de jaren 2012, 
2014 en 2016. De benchmark toont aan dat makers in Arnhem meer 
subsidie toegekend krijgen dan de benchmark steden (Zie Figuur 8). 

 

Figuur 8: door het Mondriaan Fonds toegekende subsidiebedragen aan makers in 
Arnhem en de benchmark gemeenten (Mondriaan Fonds, peiljaren 2012, 2014 en 
2016). 

 

 

1.5. Ateliers en inschrijvingen: Arnhem en Nijmegen 
Het SLAK beheert atelierpanden waarvoor makers zich inschrijven. In 
Overzicht 2 is het aanbod van panden in 2017 afgezet tegen de 
gemiddelde vraag (de vestigingsplaats van de maker) in 2016 en 2017.  

De concentraties rondom Arnhem en Nijmegen vallen direct op. 
Daarnaast valt op dat rondom Ede en Wageningen veel vraag en 
aanbod is, maar rondom Zutphen bijvoorbeeld niet. In Apeldoorn lijkt 
vraag en aanbod in balans te zijn.  

Inschrijvers uit Arnhem en Nijmegen zijn veel jonger dan die uit de 
overige gemeenten in Gelderland. Hieruit leiden we een indicatie af 
over de samenstelling van makers naar leeftijdsgroepen. In de steden 
zijn de kunstenaars aanzienlijk jonger dan in de kleinere gemeenten.  

Figuur 9: inschrijvers naar leeftijd en woonplaats (jaarverslagen 2016 en 2017). 
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Overzicht 2: locaties van atelierpanden van het SLAK (aanbod =     ) en de woonplaats van de inschrijvers (vraag=     ) op basis van jaarverslag 2017 en 2016. 
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 Kunstorganisaties 
Voor het beschrijven van de kunstorganisaties in Gelderland maken we 
gebruik van gegevens van de instellingen uit de provincie, van gegevens 
die OCW en de G9 gemeenten verzamelen in een gezamenlijke 
databank en heeft Blueyard zelf gegevens verzameld over instellingen. 

In vier overzichten geven we de diversiteit van instellingen en 
organisaties voor beeldende kunst weer. Achtereenvolgens worden 
kaarten van Gelderland gepresenteerd met (veelal gesubsidieerde) 
kunstinstellingen, kunstplatforms en kunstenaarsinitiatieven en 
galeries.  

Bij de musea is de selectie ruim genomen en zijn ook musea 
meegnomen die zijdelings met beeldende kunst en vormgeving van 
doen hebben. De kunstplatforms en kunstenaarsinitiatieven zijn in 
overleg gecategoriseerd. Ook bij de galeries is de selectie ruim 
genomen, maar is er een aparte categorie gemaakt voor galeries die zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) of 
participeren in de Kunst Koop regeling.  

2.1. Vooral Arnhem, Nijmegen en Otterlo 
In alle overzichten wordt duidelijk dat de verdeling van galeries, 
kunstenaars platforms en instellingen wijst naar een nadruk op Arnhem 

en Nijmegen. Otterlo (gemeente Ede) valt op door het Kröller Muller. 
Apeldoorn en Zutphen vallen op door Galeries en hun museum.  

Gelderland kenmerkt zich voor wat betreft de kunstmusea wel door een 
spreiding ervan over de grotere steden binnen de provincie. In 
provincies waarmee vergeleken wordt is die spreiding minder groot, 
zoals in Overijssel en Utrecht. Ook in de vergelijking van Arnhem met 
de benchmark steden blijkt dit onderscheid. In Groningen en 
Maastricht zijn de musea van de provincie meer geconcentreerd in de 
provinciale hoofdsteden.   

Het zijn de galeries en de kunstenaarsinitiatieven die voor de fijnmazige 
verspreiding van activiteiten zorgen. Zij zijn het vaakst gesitueerd 
buiten de grotere steden en vertegenwoordigen het meer fijnmazige 
netwerk voor beeldende kunst en vormgeving. 

Op de volgende pagina’s staan de overzichtskaarten voor instellingen, 
platforms, initiatieven, galeries en bezoek. De toelichting gaat daarna 
verder. 
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Overzicht 3: musea, manifestaties en presentatie instellingen voor beeldende kunst en vormgeving in Gelderland 

  

Arnhem/Nijmegen Biënnale Gelderland 

Gelderland IJssel biënnale 

Arnhem Sonsbeek/State of Fashion 

Arnhem Stichting Kunst op de Koffie 

 

Hattem Anton Pieck Museum 

Heumen Ateliermuseum Jac. Maris 

Wageningen De Casteelse Poort 

Otterlo Kroller Muller Museum 

Doesburg Lalique Museum 

Zevenaar Liemers Museum 

Zutphen Musea Zutphen 

Arnhem Museum arnhem 

Apeldoorn Museum CODA 

Zutphen Museum Henriette Polak 

Nijmegen Museum het Valkhof 

Corssel Museum MORE 

Doetinchem Stadsmuseum Doetinchem 

 

Nijmegen Extrapool 
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Overzicht 4: kunstplatforms (     ) en kunstenaarsinitiatieven (vo) voor beeldende kunst en vormgeving in Gelderland.  

 

Apeldoorn Art Blanche 

Arnhem Circadit 

Arnhem Code rood 

Wageningen Culturele Ronde Wageningen 

Nijmegen Krayenhoff Kazerne 

Arnhem Kunstlab Arnhem 

Deventer Kunstlab Deventer 

Diepenheim Kunstvereniging Diepenheim 

Arnhem KW37 (broedplaats) 

Arnhem Motel spatie 

Arnhem Odd stream 

Arnhem Plaatsmaken 

Wageningen Platform Beroepskunstenaars Wageningen 

Nijmegen Spade Ateliers 

Nijmegen Stichting fabricaat 

Culemborg Stichting Lek Art 

Nijmegen Stichting Nox 

Arnhem Stichting Omstand 

Renkum Stichting Scarabee 

Arnhem Stichting Verborgen Landschap 

  

Arnhem Collectie de Groen 

Nijmegen Derdewal 

Nijmegen Expoplu 

Arnhem Stichting Ontwerp Platform Arnhem 
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Overzicht 5: galeries (      ) voor beeldende kunst en vormgeving in Gelderland en galeries ( .    ) aangesloten bij de Nederlandse Galerie Associatie of bij de Kunst 
Koopregeling van het Mondriaan Fonds. Zie voor legenda volgende pagina. 
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Apeldoorn ACEC 

Apeldoorn Cascolab 

Apeldoorn Galerie H10a 

Apeldoorn Galerie H10A 

Apeldoorn Galerie Phidias 

Apeldoorn Galerie PS20 

Apeldoorn Studio28 

Apeldoorn Weekend Galerie 

Apeldoorn Zaay! 

Arnhem Add Art Kunstuitleen & Galerie 

Arnhem Alicia Winters Galeria 

Arnhem De Buytensael 

Arnhem De vijf ramen 

Arnhem Galerie in de Kerkstraat 

Arnhem Galerie PauletteBos 

Arnhem Galerie Stijl 

Arnhem Plaatsmaken 

Arnhem Stichting G.A.N.G. 

Arnhem Studio Hoekhuis 

Arnhem Van leuke mensen, de dingen die blijven 

Arnhem VM23 

Beuningen De Nieuwe Gang 

Bronkhorst Kunstgemaal Bronkhorst 

Culemborg Galerie Scala 

Deventer Galerie Dorine de Stoer 

Doesburg P&E Art & Taks 

Doetinchem Galerie nummer 40 

Doetinchem Gruitpoort Galerie 

Druten Galerie Beerenberg 

Duiven Wanrooij Fine Art 

Ede Huis Kernhem 

Epe De Aventurijn Kunstbemiddeling 

Epe KEK Stichting Kunsthuis 

Harderwijk Galerie Jacobs 

Harderwijk Kunstwerk 

Heerde Galerie en Beeldentuin De Queeste 

Heerde Galerie Erdmann 

Laag Keppel Espace Enny  

Lochem 15a Galerie 

Lochem Kunsthandel De Drieluik 

Nijkerk Galerie Polhus 

Nijmegen Art-Crumbles 

Nijmegen Art52 

Nijmegen De Steenbok 

Nijmegen Eclips Galerie 

Nijmegen Galerie Bart  

Nijmegen Galerie de Natris 

Nijmegen Galerie Marzee 

Nijmegen Galerie Willem Pastoor 

Nijmegen Galerie Zeven Zomers 

Nijmegen Intermedi-Art 

Nijmegen Kunstmagazijn 

Nijmegen Meent Art Gallery 

Nijmegen Singular-Art 

Putten De Kunstkelder 

Scherpenzeel Expoline 

Tiel Waalgalerie 

Ubbergen Notre Dame des Arts 

Ulft Galerie Bij de Boeken 

Ulft Stichting Huntenkunst 

Vorden A-quadraat 

Vorden Galerie Agnes Raben  

Wageningen Galerie Wit 

Westervoort De Verzameling 

Winterswijk Beeldentuin De Stegge 

Winterswijk Tricot Winterswijk 

Zevenaar Galerie Meander 

Zutphen Dat Bolwerck 

Zutphen Galerie Bozana Milic 

Zutphen Galerie Kriegershof 

Zutphen Kunst op de Hoek 

Zutphen Marspoort Galerie 
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2.2. Arnhem investeert conform de benchmark 
Arnhem investeert ongeveer evenveel als de benchmark steden 
(ZieFiguur 10). Dat gemiddelde bedrag is ongeveer gelijk aan wat het 
Rijk per jaar gemiddeld aan subsidie geeft voor het Kröller-Muller.  

Echter, Arnhem subsidieert relatief meer ondersteunende instellingen 
zoals SLAK en Kunstbedrijf Arnhem. Gecorrigeerd voor dit type 
instelling investeert Arnhem ongeveer 80% van wat de benchmark 
steden investeren (Zie Figuur 11) Echter, ten opzichte van de 
benchmark heeft Arnhem gemiddeld genomen ca. 15% minder 
inwoners. Dat is een mogelijke verklaring voor het lagere 
subsidietotaal.  

Figuur 10: gemiddelde subsidie en eigen inkomsten in de periode 2013 – 2016 voor 
Arnhem, de benchmark en de G4 (Databank OCW en G9). 

 

Figuur 11: gemiddelde subsidie en eigen inkomsten in de periode 2013 – 2016 voor 
Arnhem, de benchmark en de G4, exclusief ontwikkelinstellingen (Databank OCW 
en G9). 

 

Om herleidbaarheid te voorkomen is hier gewerkt met gemiddelde 
financiering en bezoek over de periode 2013 – 2016. Ter vergelijking is 
de G4 meegenomen. Dat geldt ook voor de onderstaande cijfers.  

2.3. Eigen inkomsten op niveau 
Uit de vergelijking met de benchmark blijkt een indicatie dat Arnhemse 
instellingen relatief goed presteren in de samenstelling van de mix van 
eigen inkomsten (Zie Figuur 12). De instellingen in Arnhem realiseren 
meer eigen inkomsten dan de benchmark, meer inkomsten uit private 
middelen en minder aan sponsoring.  

Ook hier is dat voor een groot deel het gevolg door directe inkomsten 
uit bijvoorbeeld atelier verhuur bij het SLAK. Zonder de 
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ondersteunende instellingen dalen met name deze directe inkomsten. 
Exclusief deze instellingen – en dus de huurinkomsten – daalt het 
aandeel van de eigen inkomsten echter naar zo’n 40% van de 
benchmark. 

Dat instellingen in Arnhem minder eigen inkomsten realiseren komt 
voor een belangrijk deel door de samenstelling van de benchmark. In 
deze steden zijn meerdere middel tot grote – en vaak structureel 
gesubsidieerde – instellingen geconcentreerd. Terwijl deze in 
Gelderland verspreid zijn over Arnhem, Nijmegen en Otterlo. 

Figuur 12: samenstelling van de eigen inkomsten van gesubsidieerde instellingen 
op basis van gemiddelden in de periode 2013 – 2016 (Databank OCW en G9). 

  

Figuur 13: samenstelling van de eigen inkomsten van gesubsidieerde instellingen 
op basis van gemiddelden in de periode 2013 – 2016, exclusief 
ontwikkelinstellingen (Databank OCW en G9). 
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 Publiek 
Het publiek brengen we in beeld door te kijken naar het bezoek van 
kunstinstellingen en organisaties, en aan de hand van een inventarisatie 
van publieksonderzoek. 

Hoeveel bezoekers beeldende kunst en vormgeving in Arnhem en 
Gelderland op jaarbasis precies trekt is niet nauwkeurig vast te stellen. 
Deze gegevens worden niet overal vastgelegd. Op basis van 
jaarverslagen en een voorzichtige inschatting die we kunnen maken 
verwachten we dat het ruim 1 miljoen bezoekers betreft. Dit zijn 
bezoekers aan instellingen en manifestaties. Bezoekers aan kunst in de 
openbare ruimte laten we hierbij buiten beschouwing.  

In de overzichtskaart voor de bezoekersaantallen zijn we uitgegaan van 
bezoek gebaseerd op categorieën (Zie Overzicht 6: gesubsidieerde 
instellingen voor beeldende kunst en vormgeving in Gelderland met 
bezoekcijfers in categorieënOverzicht 6). In de gevallen dat de aantallen 
onduidelijk of onvolledig waren, is gewerkt met een schatting of een 
gemiddelde over meerdere jaren. Periodieke activiteiten, zoals 
Sonsbeek en de IJssel biënnale zijn hierin meegenomen.  

Ook is er geen breed publieksonderzoek beschikbaar. De museale 
instellingen doen wel op regelmatige basis aan publieksonderzoek. En 

er is de museummonitor. Deze gegevens vatten we samen in paragraaf 
4.2. 

3.1. Concentratie bezoek: Otterlo, Arnhem en Nijmegen 
Net als bij de instellingen en organisaties concentreert het bezoek zich 
rondom de grote steden en rondom het Kröller-Muller. Arnhem trekt 
bijna net zoveel bezoekers als het Kröller-Muller, maar doet met meer 
instellingen en activiteiten. Omgekeerd is de diversiteit van het aanbod 
in Arnhem – en de andere steden – groter.  

Door te categoriseren komen Museum Arnhem, CODA, Het Valkhof en 
de Musea Zutphen in dezelfde categorie. Dat is weliswaar een effect van 
het model, maar tegelijkertijd laat het de spreiding van kunstmusea 
zien. Dat is van belang omdat Arnhem wordt vergeleken met andere 
provinciehoofdsteden, zoals Groningen en Maastricht. In die provincies 
is de spreiding van kunstmusea minder sterk.  

De spreiding van de middelgrote kunstmusea – op basis van bezoek – is 
een kenmerk van Gelderland.  
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Overzicht 6: gesubsidieerde instellingen voor beeldende kunst en vormgeving in Gelderland met bezoekcijfers in categorieën  
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3.2. Nationale en regionale rol voor musea 
In Gelderland trekken volgens de museummonitor alle musea samen 18% 
aan lokale bezoekers, 71% aan overige nationale bezoekers en 5% aan 
internationale bezoekers. Ten opzichte van andere provincies valt 
Gelderland op door het hoge aandeel nationale bezoekers. Daarin telt ook 
bijvoorbeeld het Openluchtmuseum mee. 

Voor kunstmusea in heel Nederland komt 21% uit de omgeving, 43% uit de 
rest van Nederland en 36% uit het buitenland. Het is aannemelijk dat 
Gelderse musea ongeveer eenvijfde bezoekers trekken uit de regio. Het 
aandeel nationaal ligt waarschijnlijk tussen de 43% en 71% en het aandeel 
internationaal tussen de 5% en de 36%.  

Voor Museum Arnhem, museum Het Valkhof en Het Kröller Müller 
Museum is het beeld van de bezoeker op hoofdlijnen samengesteld op 
basis van de volgende bronnen: Publieksmonitor Hendrik Beerda voor 
Museum Arnhem en Het Valkhof in Nijmegen en het Publieksonderzoek 
Kröller-Müller Museum door Exporesults.  

Het Valkhof 
Van de individuele bezoekers aan Museum het Valkhof: 

§ is 60% vrouw;  

§ is 60% hoog opgeleid (daarmee scoort Museum het Valkhof hoger op 
het bereiken van midden en lager opgeleiden dan de landelijke 
benchmark); 

§ is 60% van de deelnemers aan de monitor 56 jaar en ouder; 

§ is 20 tot 25% van het publiek onder de 18 jaar; 

§ bezoekt bijna 50% bezoekt het museum met partner of vrienden; 

§ komt bijna elke bezoeker uit Nederland, waarvan bijna de helft 
afkomstig is uit Gelderland en 22% uit Nijmegen en 

§ komt zo’n 3% van de bezoekers uit Duitsland. 

Museum Arnhem 
Van de individuele bezoekers aan Museum Arnhem: 

§ is 64% vrouw; 

§ is 63% hoog opgeleid; 

§ is 67% 56 jaar of ouder; 

§ bezoekt bijna 54% het museum met partner of vrienden 

§ van de Nederlandse bezoekers is bijna 45 % afkomstig uit Gelderland 
en 15% uit Arnhem. 55 procent komt van buiten Gelderland. 

Kröller-Müller Museum 
Van de individuele bezoekers aan Kröller-Müller Museum: 

§ is tweederde 50 jaar of ouder; 

§ komt de gemiddelde leeftijd uit op 54,5 jaar; 

§ is net iets meer dan de helft vrouw; 

§ komt 60% van de bezoekers samen met partner, familie of vrienden; 

§ komt 43,5% van het bezoek uit het buitenland en daarvan komt 53% uit 
Duitsland, België of de Verenigde Staten (top 3 van herkomst van 
buitenlandse bezoekers) en 

§ is er sprake van een oververtegenwoordiging van bezoekers uit 
Gelderland t.o.v. de Nederlandse bevolking. 
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In de lijst van sterkste museummerken van Nederland (Cultuursector 
Merkonderzoek  2018 van Hendrik Beerda), zijn twee Gelderse musea 
vertegenwoordigd, waarvan één museum voor beeldende kunst: Kröller-
Müller Museum en het Nederlands Openluchtmuseum op respectievelijke 
de vijfde en zesde plaats.  

Deze ranglijst is gemaakt op basis van merkkracht onder de gemiddelde 
Nederlander van 18 jaar en ouder, waarbij merkkracht is opgebouwd uit 
geholpen bekendheid, waardering en binding. Bron van de data is het 
recent uitgevoerde Cultuursector Merkenonderzoek 2018. In de top 25 
komen verder geen Arnhemse of Gelderse musea voor. 

Presentatie-instellingen  
Uit onderzoek blijkt dat het publieksprofiel voor presentatie-instellingen 
aanzienlijk anders is dan dat van de musea, met name wat de 
leeftijdsopbouw betreft. Voor presentatie-instellingen geldt dat bijna de 
helft van de bezoekers tussen de 30 en 65 jaar is, 39% jonger dan 30 jaar 
en 13% ouder dan 65 jaar. Dit blijkt uit: Balancing Act, rapport van 
Rebel/Aemuse/Ape voor De Zaak Nu.  

We gaan er van uit dat de samenstelling  van het publiek voor 
kunstenaarsinitiatieven en platforms vergelijkbaar is aan dat van 
presentatie-instellingen en dat ook zij een jong publiek weten te bereiken. 
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 Bezoek cultuur 
In bijgaande tabel van het Centraal Planbureau (2008) het percentage 
mensen dat minstens een keer per jaar canonieke cultuur, bezoekt naar 
etnische groep en andere persoonskenmerken, 15-64-jarige stedelingen, 
2004/’05 (in procenten).  
 
Het totale jaarlijkse bezoek aan canonieke kunsten is niet wezenlijk 
veranderd. Wel is er een verschuiving waar te nemen. Museumbezoek is 
de laatste jaren fors gestegen, als gevolg van een aantal nieuwe of 
heropende musea. (Het lijkt zich nu te stabiliseren.) Daarentegen is het 
bezoek aan klassieke concerten, opera, en theater gedaald.  
 
Bezoek aan popmuziek en festivals is – ondanks de crisis - redelijk 
stabiel gebleven de afgelopen tien jaar. 
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4.1. Conclusies Sociaal Cultureel Planbureau 
Het bereik van (westerse) canonieke cultuur is onder Turkse en 
Marokkaanse stedelingen het laagst en onder autochtone stedelingen het 
hoogst, met een middenpositie voor Surinaamse en Antilliaanse 
stadsbewoners. 

In de deelname aan populaire cultuur en amateurkunstbeoefening blijven 
de Turken en de Marokkanen achter bij de andere groepen. Het bereik 
onder de Surinamers en de Antillianen benadert in beide gevallen dat 
onder de autochtonen. 

Meer Turken, Marokkanen en Surinamers dan Antillianen en autochtonen 
komen op feesten met optredens in aanraking met muziek en theater. Deze 
informele cultuurparticipatie maakt het omgekeerde verschil in deelname 
aan canonieke en populaire cultuur echter niet ongedaan. 

Turken zijn sterker dan Marokkanen op producten van de ‘eigen’ 
cultuurindustrie gericht. 

Ook in de tweede generatie ligt het bereik van canonieke cultuur en van 
amateurkunst bij de Turken en de Marokkanen lager dan bij de 
autochtonen, al zijn de verschillen wel kleiner dan in de eerste generatie. 
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 Vergelijk Presentatie-instellingen 
5.1. Witte de With Rotterdam 
Een goed voorbeeld van een middenpodium is Witte de With in 
Rotterdam. Een sterk en divers team, met elke drie tot zes jaar een nieuwe 
directeur, zoekt er dagelijks de vernieuwing in de beeldende kunst op. 
Witte de With is daarmee een cruciale spil voor de ontwikkeling van die 
kunst. Voor zowel kunstenaars, curatoren als andere kunstprofessionals is 
Witte de With een springplank naar internationaal aanzien en een 
succesvolle carrière. 

5.2. BAK Utrecht 
Het Utrechtse BAK kiest voor een programmering van politiek-
maatschappelijk getinte, soms radicale thema’s die verbonden worden met 
publieksactiviteiten, zoals workshops en symposia. De instelling 
experimenteert met nieuwe manieren van tentoonstellen en met het 
aanboren van andere publieksgroepen en legt verbindingen met hoger en 
wetenschappelijk onderwijs. 

5.3. Omvang begroting 
Witte de With heeft een jaarlijks budget van ongeveer 1,9 miljoen euro. In 
Utrecht doet BAK Centrum voor Actuele Kunst het met jaarlijks zo’n 
€ 850.000 euro. Maar Appel Amsterdam heeft het jaarlijks te doen met 
1,2 miljoen euro. De eerste twee instellingen worden door het rijk 
(OCW/BIS) structureel gesubsidieerd. Alle drie ook lokaal. 
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 Toekenningen beeldende kunst en vormgeving Arnhem 

 

 

Budget besteed aan BKV & vormgeving (in €) 2017 2016 2015 2014 2013
Basisvoorziening
Museum Arnhem 3.147.509                3.199.550                2.941.000               3.348.100               2.870.000              
Meerjarenvoorziening
Plaatsmaken 149.897                    147.536                    152.080                    152.080                    132.000                   
SLAK 186.429                   183.493                   213.000                   216.000                   236.000                  
Beeldbepalende evenementen (STOF/Sonsbeek) 385.000                   525.000                   375.000                   375.000                   375.000                   
PAC-regeling
Kunst op de koffie 25.000                      -                              -                              -                              -                              
Oddstream 52.500                      -                              -                              -                              -                              
Verborgen Landschap 32.500                      30.000                     30.000                     -                              -                              
Kunstlab 30.000                     -                              -                              -                              -                              
Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem - CASA 17.500                       20.000                     20.000                     -                              -                              
Omstand 25.000                      25.000                      25.000                      -                              -                              
Code Rood 15.000                       -                              -                              -                              -                              
Motel Spatie 38.500                      38.000                     38.250                      -                              -                              
Stichting Suze May Sho -                              10.000                      10.000                      -                              -                              
Fonds Cultuur subsidieregeling (projectsubsidies)
MIR 10.000                      -                              -                              5.000                         -                              
Circa Dit 10.000                      7.500                         9.500                         -                              -                              
Plaatsmaken 10.000                      10.000                      5.000                         5.000                         -                              
Biennale Gelderland -                              -                              7.500                         -                              -                              
Omstand -                              -                              5.000                         -                              -                              
World Street Painting 15.000                       10.000                      -                              -                              -                              
Divers
Budget Monumentale kunst/aankopen & opdrachten /onderhoud 60.000                     60.000                     60.000                     60.000                     -                              
Totaal 4.209.835              4.266.079              3.891.330               4.161.180                 3.613.000               

Beeldende kunst en vormgeving PAC ‘17-‘18
Aanvragen 7
Gehonoreerd 6

Cultuurbegroting 2017 2016 2015 2014 2013
Totale Cultuurbegroting 20.998.326           20.376.012            18.036.000            18.074.000            18.160.000             
Besteed aan BKV 4.209.835              4.266.079              3.891.330               4.161.180                 3.613.000               
% aan BKV t.o.v. Totale budget 20% 21% 22% 23% 20%

PAC ‘15-‘16
10
5

PAC ‘13-‘14
5
3
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 Toekenningen 
beeldende kunst en 
vormgeving 
Provincie 
Gelderland 

 

 

  

Budget besteed aan BKV & vormgeving (in €) 2017 2016 2015 2014 2013
Regels ruimte voor Gelderland Producties en festivals
Arnhemse Nieuwe 16.000                      -                              -                              -                              -                              
Beelden op den Berg, Wageningen 11e editie Zomersneeuw 4.998                        -                              -                              -                              -                              
Een zacht geruis 49.510                       -                              -                              -                              -                              
KAPKAR/SF-P7S 23.823                     -                              -                              -                              -                              
Kunst op de Koffie 24.811                       -                              -                              -                              -                              
Making and Metal 12.500                       -                              -                              -                              -                              
MIR Project 24.999                     -                              -                              -                              -                              
Openbare beeldentuin Het Kunstgemaal 49.949                     -                              -                              -                              -                              
PULSE 24.250                      -                              -                              -                              -                              
World Street Painting Festival 30.000                     -                              -                              -                              -                              
Regels Ruimte voor Gelderland Talentontwikkeling van professionals
Grind the Gap 4.900                        -                              -                              -                              -                              
Muur voor Talent 3.950                         -                              -                              -                              -                              
Ontwikkeling Porseleinservies 1655 5.000                         -                              -                              -                              -                              
Social Aspects 1 3.650                         -                              -                              -                              -                              
Social Aspects 2 3.650                         -                              -                              -                              -                              
Social Aspects 3 3.650                         -                              -                              -                              -                              
Things We Leave Behind vooronderzoek 4.851                          -                              -                              -                              -                              
Upgraders in art 4.022                        -                              -                              -                              -                              
Regels ruimte voor Gelderland Versterken maatschappelijke rol Musea
Fred Sieger 10.000                      -                              -                              -                              -                              
Project Coda Paper Art 99.600                     -                              -                              -                              -                              
Vrouwen Uit de kunst! 10.000                      -                              -                              -                              -                              
Windowshopper 20.000                     -                              -                              -                              -                              
Subsidieregeling Meerjarenprogramma's Gelderland
Bridging the Gap (Arnhem Mode incubator) -                              -                              -                              97.841                       -                              
Cultuur v0ordekunst -                              100.000                   -                              -                              -                              
Gemeenschap Beeldende Kunstenaars -                              -                              -                              -                              30.926                     
Oddstream On Stage -                              -                              50.000                      -                              -                              
Ongezouter - verbindingsproject kunst - bedrijfsleven -                              -                              26.888                     -                              -                              
Ontwerp Platform Arnhem -                              -                              -                              -                              52.000                      
Plaatsmaken voor makers en kunst -                              -                              49.225                      -                              -                              
Samenwerken Produceren Presenteren -                              -                              37.000                      -                              -                              
Sonsbeek 2016: Transactions -                              -                              -                              -                              -                              
St. Oddstream -                              -                              -                              110.000                    
Stichting DZIGA -                              -                              -                              -                              96.429                     
Stichting Kunst op de Koffie -                              -                              -                              -                              50.000                      

Stichting Suze May Sho -                              -                              -                              -                              30.560                      
Verborgen Landschap -                              -                              35.000                      -                              -                              
Begrotingssubsidies

Sonsbeek Internationaal -                              331.500                    -                              -                              -                              
Ijsselbiennale 100.000                   -                              -                              -                              -                              
State of Fashion 150.000                    -                              -                              -                              -                              
Biennale Gelderland -                              -                              7.500                         -                              -                              
Omstand -                              -                              5.000                         -                              -                              
World Street Painting 15.000                       10.000                      -                              -                              -                              
Divers
Budget Monumentale kunst/aankopen & opdrachten /onderhoud 60.000                     60.000                     60.000                     60.000                     -                              
Totaal 528.273                   501.500                    270.613                    157.841                     369.915                    



 

Bijlage Sectoranalyse | Cijfers, kaarten en indicaties 
27 

 

 Toelichting Enquête  
Blueyard heeft met een bescheiden enquette onder ruim dertig spelers 
uit de sector onderzocht wat de thema’s zijn die de verschillende 
krachten in de beeldende kunstensector in Arnhem / Gelderland zelf 
belangrijk vinden. De uitkomsten van deze enquête hebben we gebruikt 
als sturende input. De genoemde thema’s komen dan ook terug in het 
onderzoek.  

Er bleken verschillende thema’s of issues te zijn die door het merendeel 
van de betrokkenen in en rond de sector als belangrijk én als 
problematisch werden ervaren. We benoemen hier de top vier: 

1. Het ontbreken van goede presentatie-instellingen, 
expositieruimtes en tentoonstellings-mogelijkheden in Arnhem. 

2. Het ontbreken van een krachtdadige organisatie die de beeldende 
kunst en vormgeving ondersteunt, vertegenwoordigd en op de 
kaart zet. 

3. De tijdelijke afwezigheid van een sterk museum, zij moeten veel 
meer dan nu een actieve rol nemen om de hele keten te 
stimuleren.  

4. De ontoegankelijkheid van het subsidiesysteem bij de provincie.  

Naast deze vier meest genoemde zaken geeft de sector geeft verder aan 
dat de volgende thema’s of vraagstukken aandacht behoeven: 

§ Onderwijs en alumnibeleid 

§ Kunst in de openbare ruimte 

§ Opdrachtbeleid overheid 

§ Culturele diversiteit (1 persoon!) 

§ Netwerkplek voor kunstenaars 

§ Artist in residence 

§ Zichtbaarheid Gelderland 

 


