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Dit rapport is geschreven in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De 
Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht 
wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen, die behoefte 
hebben aan kennis op bedrijfskundig gebied en niet de middelen hebben deze elders te 
verkrijgen, kunnen zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel. Zij kunnen dan kosteloos 
advies krijgen van studenten Technische Bedrijfskunde, voor wie deze opdrachten een 
extra praktijkervaring buiten het curriculum zijn. 

De begeleiding van zo' n project is in handen van de {student)bestuursleden van de 
Bedrijfskundewinkel. Graag wil ik mijn begeleiders, Vera Heijckers en Stef de Wild, 
bedanken voor hun inbreng tijdens de uitvoering van dit project. 

Ik heb het uitvoeren van dit onderzoek beschouwd als een interessante ervaring. Ik hoop 
met de resultaten van dit verslag een bijdrage te hebben geleverd aan de werkelijke 
opzet van de Kultuurfabriek in Venlo. 

Eindhoven, december 1998 

Jessica Manning 
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Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd voor de stichting 
Kuktuurfabriek. De stichting Kultuurfabriek bestaat sinds 1996 en heeft zichzelf een 
tweetal doelen gesteld: 
• Het verkrijgen en behoud van een monumentstatus voor het huidige 

Nedinsco/Centurion complex gelegen in Venlo; 
• Het herbestemmen van het bovengenoemde complex als Kultuurfabriek op 

commerch91e basis met een grensoverschrijdende uitstraling. 

In dit onderzoek wordt de volgende vraag onderzocht: 

Onderzoek hoeveel mensen uit Venlo en uit het gebied met een straal van 50 kilometer 
rondom Venlo interesse hebben om de Kultuurfabriek te bezoeken en wat deze 
interesse precies inhoudt. 

Deze vraag is onderzocht door middel van enquetes. Deze enquetes zijn verwerkt in het 
programma SPSS 7.5. for Windows. In dit programma is een database gemaakt. Uit 
deze database zijn resultaten afgeleid. Deze resultaten bestaan enerzijds uit 
staafdiagrammen en aderzijds uit statistisch onderbouwde kruisverbanden. Uit de 
resulaten volgen vervolgens conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste conclusies 
en aanbevelingen zullen nu volgen: 

Het wordt aanbevolen de adiviteiten te richten op een zo groot mogelijke markt. 
Wanneer men de markt wil afbakenen, zal men de adiviteiten moeten aanpassen aan 
de gewenste doelgroep. Wil men ook de jongeren aantrekken, dan zullen er activiteiten 
moeten zjjn, die voor jongeren erg aantrekkelijk zijn. 

Door mensen nu al te betrekken bij de plannen van de stichting kan een grotere affiniteit 
ontstaan met het onderwerp. Starten met publiciteitsadies zodra de Kultuurfabriek open 
is, is te laat. Mond-op-mond reclame is een goede manier om mensen te trekken en te 
blijven trekken. 

Adiviteiten, waar een tekort aan is kunnen het beste het eerst gestart worden, dit zijn 
activiteiten als musea, theaters en culturele films. De oefenruimten voor muzikanten 
eindigen erg hoog op de lijst. Het plaatsen van dit soort oefenruimten in de 
Kultuurfabriek moet zeker overwogen worden! 

Om mensen te trekken moeten ze nieuwsgierig zijn, dus moeten ze nieuwsgJeng 
gemaakt worden. Adverteren met de vermelding, dat er zoveel te doen is binnen een 
gebouw zal mensen trekken. De activiteiten moeten de te rijden afstand waard zijn. Ais 
men dezelfde adiviteiten ook in de omgeving kan vinden zal men niet snel geneigd zijn 
een bezoek te brengen. 

De ondervraagden zijn erg positief over de plannen van de stichting. Ook is gebleken, 
dat men cultuur erg belangrijk vindt en dat men verwacht dat het imago van Venlo zal 
verbeteren. 
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet 

1.1. Inleiding 

Kultuurfabriek 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet weergegeven. De onderzoeksopzet is de 
terugkoppeling van het vooronderzoek en tegelijk het plan van aanpak van de rest van 
het onderzoek. De onderzoeksopzet bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen 
worden per paragraaf beschreven. In paragraaf 1.2. wordt een situatie-omschrijving 
gegeven. In paragraaf 1.3. wordt het probleem uitgelegd. Paragraaf 1.4. behandelt de 
opdrachtomschrijving. In paragraaf 1.5. wordt het onderzoek afgebakend, waama in 
paragraaf 1.6 de onderzoeksvraag geformuleerd wordt. Tenslotte worden in paragraaf 
1.7. de onderzoeksmethoden toegelicht. 

1.2. Situatieomschrijving 

Stichting Kultuurfabriek bestaat sinds 1996 en heeft zichzelf een tweetal doelen gesteld: 
• Het verkrijgen van de monumentenstatus en het behoud van het huidige 

Nedinsco/Centurion·complex te Venlo; 
• Het herbestemmen van bovengenoemde complex tot Kultuurfabriek op commerciele 

basis met een grensoverschrijdende uitstraling. 

In deze Kultuurfabriek moeten cultuur en commercie worden samengebracht. Hierbij 
moet gedacht worden aan activiteiten zoals ateliers, expositieruimten, winkels, een 
disco, oefenruimtes voor kunstenaars, restaurants, theatercafes, enkele woonruimten 
voor kunstenaars e.d. Om dit plan te verwezenlijken moet echter het bestemmingsplan 
van de gemeente gewijzigd worden. De gemeente wi! namelijk huizen bouwen op de het 
terrein van het complex. De politieke partijen willen een nieuw onderzoek naar de 
mogelijke herbestemmingen van het complex. 

Er zitten nu nog twee fabrieken in het complex. Deze zullen over enkele jaren het pand 
moeten verlaten. Het complex is in het bezit van een onafhankelijk persoon. Het is nog 
niet duidelijk hoe de stichting het eigenaarschap in de toekomst ziet. 

1.3. Probleemomschrijving 

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, moet de stichting aantonen dat er 
werkelijk interesse is voor de Kultuurfabriek. Er zijn reeds twee onderzoeken uitgevoerd 
naar de interesse van respectievelijk bedrijven, kunstenaars en culturele instellingen 
voor de Kultuurfabriek. Deze onderzoeken leverden een positief resultaat op. De 
stichting heeft echter nog geen duidelijk beeld van de interesse van de burgers, die 
uiteindelijk de Kultuurfabriek zullen bezoeken. Het onderzoek is nodig als statistische 
onderbouwing van het "Kultuurfabriek"-concept ten opzichte van de plannen van de 
gemeente. 
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De opdrachtomschrijving geeft aan wat het doe I van het onderzoek is. De 
opdrachtomschrijving van dit onderzoek luidt als voigt: 

Onderzoek hoeveeJ mensen uit Venlo en uit het gebied met een straaJ van 50 kilometer 
rondom Venlo interesse hebben om de Kultuurfabriek te bezoeken en wat deze 
interesse precies inhoudt. 

1.5. Afbakening 

Het onderzoek wordt geografisch afgebakend door een straal van 50 kilometer rond 
Venlo. In het onderzoek worden ook de mogelijke Duitse bezoekers betrokken. Er zullen 
voomamelijk inwoners van grotere steden benaderd worden. (Er worden ook een aantal 
inwoners van dorpen ondervraagd.) 

1.6. Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag is de vraag. die uiteindelijk aan de hand van de resultaten van het 
onderzoek beantwoord moet worden. De onderzoeksvraag luidt als voigt: 

Hebben mensen, wonend binnen een straal van 50 kilometer rond Venlo, interesse om 
de Kultuurfabriek te bezoeken? 

De onderzoeksvraag kan worden onderverdeeld in een aantal deelvragen. De 
deelvragen van dit onderzoek luiden als voigt: 
• Hoeveel burgers zullen op jaarbasis de Kultuurfabriek aan bezoeken? 
• Hoe ziet de profielschets van de potentiele bezoeker er uit? 
• Wat zijn de wensenlinteresses van de potentiele bezoekers? 

1.7. Methoden van onderzoek 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door middel van enquetes. Er is gekozen voor 
enquetes vanwege de vereiste statistische onderbouwing van het onderzoek. Deze 
onderbouwing kan aileen verkregen worden door middel van enquetes, doordat zo een 
bepaalde kwantiteit behaald kan worden. Interviews zijn niet toepasbaar door de 
omvang van de vragenlijst en de omvang van de benodigde steekproef van de 
populatie. De enquete voor Duitsland zal vanuit het Nederlands in het Duits vertaald 
worden. V~~r de analyse van de resultaten zal het programma SPSS 7.5 voor Windows 
gebruikt worden. De adressen voor Nederland zullen steekproefsgewijs uit 
telefoonboeken genomen worden. De Duitse adressen zullen steekproefsgewijs van een 
Duitse telefoon Cd-rom genomen worden. 

2 
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Hoofdstuk 2 U itvoering van het onderzoek 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk woreit de uitvoering van het onderzoek toegelicht. In paragraaf 2.2 zal 
worden toegelicht hoe de enquetes zijn ontstaan. Paragraaf 2.3 behandelt de aanpak 
van mogelijke relaties tussen de varia belen. De steekproefgrootte en respons worden 
behandeld in paragraaf 2.4. 

2.2. Enquetes 

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van enquetes. Voor het 
opstellen van de enquete is een bepaalde procedure gehanteerd. Deze procedure wordt 
in deze paragraaf beschreven. Overige informatie met betrekking tot deze procedure is 
te vinden in de literatuurlijst (1). In de tabel 2.1. worden de begrippen genoemd, die uit 
de probleemformulering naar voren komen. Deze begrippen worden in de derde kolom 
van de tabel uitgewerkt in aspecten. Om de genoemde aspecten meetbaar te maken 
worden deze geoperationaliseerd door middel van variabelen. Daze variabelen kunnen 
beschouwd worden als de onderwerpen, waar de uiteindelijke vragen over gesteld 
worden. 

De nummering in de tabel komt overeen met de nummering van de enquetevragen. 
Enkele vragen zijn open vragen. Dit verklaart het feit, dat er een sprong in de telling zit 
van 22 naar 25. Met behulp van de variabelen zijn de uiteindelijke vragen opgesteld. 
Aangezien de doelgroep zich zowel in Nederland als in Duitsland bevind is er zowel een 
Nederlandse als een Duitse enquete met introductiebrief opgesteld. Deze enquetes en 
introductiebrieven zjjn in de bijlagen opgenomen. Uiteindelijk zal van iedere vraag uit de 
enquete een staafgrafiek gegeven worden met een uitleg. 

3 
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2.3. Relaties tussen variabelen 

De oplossing voor het probleem wordt vrijwel nooit gevonden door de kennis over de 
varia belen afzonderlijk. Wanneer de varia belen onderling in verband worden gebracht, 
kan dit toegevoegde waarde leveren. Om te bepalen of een verband significant is en om 
te bepalen wat de sterkte van een verband is wordt een test uitgevoerd worden. Er zijn 
verscheidene statistische testprocedures mogelijk. Het is noodzakelijk te weten wat de 
meetschaal is van de verscheidene variabelen om te bepalen wat de best passende 
statistische testprocedure is. Er kan een onderscheid gemaakt worden in drie 
verschillende meetschalen. Deze typen meetschalen worden gedefinieerd in de 
onderstaande tabel. 

TabeI2.2.: Meetschalen 

nOmioaa.dilta'" Er kan geen orde van grootte bepaald worden in de verschitlende 
-' ... - < ,. :. ',' .',.' - ~. -

antwoordcategorieen. Een voorbeeld hiervan zijn de antwoorden "ja" en "nee". 
Hier kan een orde van grootte aangegeven woraen in de data. Een voorbeeld 
hiervan is de afstand, die men tot Venlo woont uitgedrukt in interval categorieen. 
Hier wordt niet aileen een orde van grootte aangegeven, maar er kunnen ook 
verscheidene mathematische berekeningen worden uilgevoerd. Een voorbeeld 
van een dergelijke berekening is het bepalen van gemiddelden. 

Zoals reeds eerder vermeld zijn er verscheidene testprocedures beschikbaar. Allereerst 
moet er bepaald worden of er parametrische testen of non-parametrische testen 
uitgevoerd moeten worden. Parametrische testen zijn testen, die gebaseerd zijn op data, 
welke beschreven kan worden met behulp van de norma Ie kansverdeling. Er zullen in 
het onderzoek aileen non-parametrische testen worden toegepast, omdat de meeste 
variabelen geen normale verdeling hebben. (Dit is bepaald door het analyseren van de 
verschillende grafieken. Aan een dergelijke figuur kan gezien worden of de data een 
normale verdeling voigt of niet.) Er zijn verschillende testprocedures mogeUjk. In de 
volgende tabel wordt weergegeven welke testprocedure toegepast zal worden voor een 
bepaalde combinaties van variabelen. 

Tabel 2.3.: Testen 

Cramer's V 
Cramer's V 

Cramer's V 

5 

x 
Spearman's rho 
correlation 
coefficient 
Spearman's rho 
correlation 
coefficient 

x 
x 

Spearman's rho 
correlation 
coefficient 
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Bij iedere variabele uit tabel 2.1. hoort een bepaalde meetschaal. In de onderstaande 
tabel staat per variabele de meetschaal aangegeven. Wanneer er sprake is van een 
nominale schaal, dan wordt dit aangegeven met een "n". Wanneer er sprake is van een 
ordinale schaal, dan wordt dit aangegeven met een "0". Er is geen sprake van metrische 
variabelen. De nummering van de variabelen in de onderstaande tabel komt overeen 
met de nummering van de variabelen in tabel 2.1. 

2.4. Steekproefgrootte en res pons 

70..----------------, 

land 

In tabel 2.5. wordt weergegeven 
hoeveel enquetes er verstuurd zijn 
per plaats en per land. De adressen 
zijn random verkregen door middel 
van telefoonboeken en een Duitse 
telefoon Cd-rom. Zoals kan worden 
afgeleid uit de tabel, zijn er in totaal 
360 enquetes in Nederland verspreid 
en 204 in Duitsland. De keuze van het 
aantal verstuurde enquetes per plaats 
is ook random gemaakt. 

Zoals afgeleid kan worden uit de figuur, die 
hiemaast staat, bleek 85% van de 
ondervraagden (mensen, die de enquete 
hebben teruggestuurd) uit Nederland te 
komen en 15% uit Duitsland. De figuur geeft 
absolute aantallen weer. 

Vanuit Nederland zijn er in totaal 62 enquetes terug ontvangen. Dit is een respons van 
17%. Vanuit Duitsland zijn er in totaal 11 enquetes terug ontvangen. Dit is een respons 
van 5%. In totaal is er een respons van (62+11)/(360+204)=13%. 

6 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 

3.1. Inleiding 

Kultuurfabriek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven door mid del van 
staafgrafieken, taartgrafieken en tabellen. In de staafgrafieken in dit hoofdstuk worden 
de aanta/Jen ondervraagden weergegeven, die voor een bepaalde antwoordcategorie 
hebben gekozen. In de bijbehorende tekst naast iedere staafgrafiek wordt uitleg 
gegeven met behulp van percentages van het tolale aantal terugontvangen enquetes. 
Een totaaloverzicht van de absolute aantallen, percentages en cumulatieve percentages 
is weergegeven in de bijlagen. 

In paragraaf 3.2. zal het protiel van de ondervraagden beschreven worden. In paragraaf 
3.3. worden de interesses van de ondervraagden behandeld. In de laatste paragraaf 
worden de vragen omtrent de Kultuurfabriek behandeld. 

3.2. Protiel 

In deze paragraaf wordt het protiel van de ondervraagden weergegeven. Het profiel van 
de ondervraagden heeft betrekking op vraag 1 tot en met 5 van de enquete. De enquete 
is te vinden in de bijlage. 

1. Wat is uw ges/acht? 

20 

§ 
<'3 0 

geslacht 

7 

Van de ondervraagden bleek 67% van 
het manneljjke geslacht te zijn en 33% 
bleek van het vrouwelijke geslacht te 
zijn. 
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2. Wat is uw leeftijd? 
~.------------------------, 

blanco 

ieeftijd 

3. Hoe ver woont u van Venlo? 
~.------------------------, 

afstand 

4. In welke plaats woont u? 

10 

helmond kevelaer 

plaatli 

8 

Kultuurfabriek 

Van de ondervraagden valt 14% in de 
leeftijdscategorie van 15-30 jaar. 37% 
van de ondervraagden valt in de 
leeftjjdscategorie van 31-45 jaar. 29% 
valt in de leeftijdscategorie van 46-60 
jaar en 19% va It in de categorie vanaf 61 
jaar. Onder blanco vie I hier 1 % van de 
ondervraagden. 

Uit de figuur, die hiemaast staat, blijkt 
dat het grootste deel van de 
ondervraagden, namelijk 27%, minder 
dan 10 km van Venlo woont. In de 
daaropvolgende categorieen valt 
respectievelijk 12%, 11%,20%, 11% en 
15%. Op de categorie "blanco" is 3% van 
de ondervraagden van toepassing. 

In de onderstaande tabel zjjn de 
percentages, zoals ondervraagden op de 
plaatsen verdeeld zijn, weergegeven. 

venlo 
roermond 
weert 
horst 
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5. Wat is het hoogste opleidingsniveau, dat u met succes heeft afgerond? 

Co 

lager (1)_-) and.. hog ... (beroeps) onde 

oplekling 

3.3. Interesses 

Uit de figuur blijkt dat het grootste dee I 
van de ondervraagden. namelijk 38%, 
het hoger beroepsonderwijs heeft 
gevolgd. Op de tweede plaats staat de 
middelbare school met 19%. Het 
middelbaar beroepsonderwjjs is door 
18% van de ondervraagden gevolgd. Het 
wetenschappelijk onderwijs is door 12%. 
Het lager beroepsonderwijs is door 11 % 
van de ondervraagden gevolgd en 2% 
van de ondervraagden heeft de 
categorie "anders" aangekruist. 

In deze paragraaf worden de interesses van de ondervraagden weergegeven. Deze 
resultaten hebben betrekking op de vragen 6 tot en met 19 van de enquete. 

6. Hoe vaak bezoekt u per jaar een bioscoop? 
40,---------------, 

30 

20 

10 

aanlal keren per jaar bioscoopbezoek 

Uit de figuur, die hiemaast staat. blijkt 
dat meer dan de helft van de 
ondervraagden (51%) tussen de 1 en 4 
keer per jaar een bios coop bezoekt. 32% 
van de ondervraagden bezoekt nooit een 
bioscoop. 16% van de ondervraagden 
bezoekt tussen de 5 en8 keer per jaar 
een bioscoop De overige 1 % van de 
ondervraagden bezoekt meer dan 9 keer 
per jaar een bioscoop. 

7. Zijn er voldoende bioscopen in uw orngeving? 
00,------------------, 

30 

bI ..... 

voldoende bioscopen In de omgeving 

9 

Op de vraag of er voldoende bioscopen 
in de omgeving zijn antwoordde 75% 
"jail. Van de ondervraagden vind 22% 
niet dat er voldoende bioscopen in de 
omgeving zijn. 3% van de ondevraagden 
heeft hier geen antwoord ingevuld. 
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8. Bent u gefnteresseerd in culture/e films? 
40,---------------, 

blanco 
ja enigszins n .. _I nI.t 

geiflleresseerd in cullurele films 

Kultuurfabriek 

Als antwoord op de vraag of de 
ondervraagden ge"interesseerd zijn in 
culturele films is uit de figuur af te 
leiden dat respectievelijk 16% zeer 
ge"interesseerd is, 45% enigszins. 30% 
bijna niet is en 7% absoluut niet Van 
de ondervraagden heeft 2% hier geen 
antwoord ingevuld. 

9. Wat vindt u van het aanbod van culturele films? 
40,-----------------, 

30 

10 

voidoend. 

aanbod van cullurele films 

In totaal vind 27% van de 
ondervraagden het aanbod van 
culturele films voldoende of ruim 
voldoende. 22% van de ondervraagden 
vindt het aanbod onvoldoende en 4% 
vindt het aanbod ruim onvoldoende. De 
meeste ondervraagden wisten niet wat 
ze hier in moesten vullen(47%). 

10. Hoe vaak per jaar bezoekt u een museum? 
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hoe vaak per jaar museumbezoek 

ondervraagden. namelijk 64%, 
bezoekt tussen de 1 en 4 keer per jaar 
een museum. 22% van de 
ondervraagden bezoekt nooit een 
museum. 9% van de ondervraagden 
bezoekt een museum tussen de 5 en 8 
keer per jaar. 4% van de 
ondervraagden bezoekt meer dan 9 
keer per jaar een museum. 
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11. Wat voor soorl museum bezoekt u meestal? 

Natuurmuseum Pie Chart Historiscb museum Pie Chart 

Uit de taartgrafieken (Pie charts) kan geconcludeerd worden, 
dat het historisch museum het meest bezocht wordt (52%). 
Op de tweede plaats staat het museum voor beeldende 
kunst met 36%. Daama komt het natuurmuseum met 33%. 
Het wetenschappelijk museum wordt het minst bezocht 
(26%). Bijna aile taartgrafieken hebben een even groot 
aandeel van de categorie "blanco". De taart van het museum 
voor beeldende kunst heeft een relatief groot aandeel, 
doordat deze antwoordcategorie bij de Duitse enquetes 
weggelaten is. Op de vraag wat voor soort museum de 
ondervraagden meestal bezoeken heeft 7% de 
antwoordcategorie "anders" aangekruist. 

12. Vindt u dat er voldoende musea in uw omgeving zijn? 

®r-----------------------~ 

Kultuurfabriek 

Museum voor beeldende Itunst Pie Chart 

Wetenschappelgk museum Pie Chart 

...... 
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40 

20 

Van de ondervraagden vindt 30% dat er 
onvoldoende musea in de omgeving zijn. 
67% van de ondervraagden vindt dat er 
voldoende musea in de omgeving zijn. 
3% van de ondervraagden valt onder de 
categorie "blanco". 
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13. Hoe vaak per jaar bezoekt u een theater? 
~.-----------------------~ 

(0 

Okee,pe'jaar 5-8 kee, per jor iltanco 
1-1 Jceerperjaar 9 f meer keran per j 

Hoe yak per jaar bezoekt u een theater 

Kultuurfabriek 

Het grootste deel van de 
ondervraagden, namelijk 54%, bezoekt 
1 tot 4 keer per jaar een theater. 27% 
van de ondervraagden bezoekt 0 keer 
per jaar een theater. 16% bezoekt een 
theater 5 tot 8 keer per jaar en 2% doet 
dit meer dan 9 keer per jaar. 

14. Zijn er voldoende theaters in uw omgeving? 

oo.-----------------------~ 

ja nee blaneo 

Zijn er voldoende theaters in uw omgevlng? 

De meeste ondervraagden vinden dat 
er voldoende theaters in hun 
omgeving zijn (69%). 26% vindt het 
aantal theaters niet voldoende. 

15. Wat vindt u van het aanbod, dat de theaters in uw omgeving bieden? 
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voldoende goon id •• 

Wat vlndt u van he! aanbod dat de theaters in uw omgevlng hebb 

Op de vraag wat men van het aanbod 
vindt dat de theaters bieden vindt 
respectievelijk 10% het aanbod ruim 
voldoende, 45% vindt het voldoende, 
25% vindt het onvoldoende, 14% weet 
het niet en 7% heeft geen antwoord 
aangekruist. 
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Kultuurfabriek 

16. Hoe vaak per jaar bezoekt u een galerielexpositieruimte? 

4D,-----------------, 

o kear per jaar s.s keer per loar blanc. 

14 ""erperjur 9 ot....,loItenper 

Hoe vaak per jaar bezoakt u aen galerielexposttieruimte? 

47% van de ondervraagden bezoekt 
o keer per jaar een 
galerielexpositieruimte. 45% doet dit 
1 tot 4 keer per jaar. 6% doet dit 5 tot 
8 keer per jaar en 2 % gaat meer dan 
9 keer per jaar naar een 
galerielexpositieruimte. 

17. Vindt u dat er voldoende galerielexpositieruimten zijn in uw omgeving? 

10 
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voldoenda galerielexpositieruimten 

59% van de ondervraagden vindt dat er 
voldoende galeria- en expositieruimten 
zijn. 29% vindt het aantal onvoldoende. 
De overige 12% van de ondervraagden 
heeft geen antwoord ingevuld. 

18. In welke mate vindt u dat er culturele voorzieningen zijn in uw omgeving? 
00,--______________ --, 
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mate culturele vOOIZienlngen 

13 

Het grootste deel van de ondervraagden, 
namelijk 55%, vindt dat er voldoende 
culturele voorzieningen zijn in de 
omgeving. 30% vindt dit onvoldoende. 
14% van de ondervraagden vindt het 
ruim voldoende en 2% van de 
ondervraagden heeft hier geen antwoord 
ingevuld. 
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19. Aan wat voor soorl culturele voorzieningen heeft u behoefte? 

Culturele filmslfilmzaal Theatercafes 

Disco 
Galerie 

Popzaal Museum 

Kultuurfabriek 

Fotografie 

Literair cafe 

Theater 

Op de vraag aan welke culturele voorzieningen men de meeste behoefte heeft bleek er de 
grootste behoefte te zijn aan een theater (37%). Op de tweede plaats komen theatercares en 
musea (beide 33%). Op de derde plaats komen de exposities (26%). Op de vierde plaats 
komen culturele films/filmzalen (25%). Op de vijfde plaats komen galerieen, disco's en literaire 
cafes (21%). Op de zesde plaats is er behoefte aan fotografie (18%). Op de laatste plaats is er 
behoefte aan popzalen (14%). Op deze vraag heeft 14% de antwoordcategorie !landers" 
aangekruist. Meestal werd er geen antwoord ingevuld, wanneer men deze categorie heeft 
aangekruist. De antwoorden, die gegeven zijn, zijn: voor de jeugd, een jazz-center, {rock} 
concert, (klassieke) muziekzaal, muziek uit allerlei culturen, kamermuziek, koormuziek, 
orgelconcerten en muziek op oude instrumenten. 

14 
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Exposities 

3.4. De Kultuurfabriek 

Ku/tuurJabriek 

20. Had u reeds eelder van de stichting Kultuurfabriek gehoord? 
7Q,----------------, 

earder van slichling gehoord 

21. Wat vindt u van het plan van de stichting? 
~,---------------. 

30 
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goed 

mening plan stichling 
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Van de ondervraagden heeft 15% 
reeds eerder van de stichting 
Kultuurfabriek gehoord. De overige 
85% he eft nog nooit iets van de 
Kultuurfabriek gehoord. Tenminste .... 
niet voordat zij de enquete hebben 
ontvangen! 

Van de ondervraagden vindt 22% het 
plan van de stichting erg goed. 62% 
van de ondervraagden vindt het een 
goed plan. Het plan wordt niet zo goed 
gewaardeerd door 6% van de 
ondervraagden en 6% vindt het plan 
helemaal niet goed. 4% heeft hier 
geen antwoord ingevuld. 
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Kultuurfabriek 

22. Zou u in de toekomst de Kultuurfabriek bezoeken? 
~.-----------------------. 

ja, .teker nee, waarsch4nliik blanco 
.,., waarschijnljk nee, zeker fliet 

toekomstig bezoek 

26% van de ondervraagden zal zeker 
in de toekomst de Kultuurfabriek gaan 
bezoeken. 44% van de ondervraagden 
zegt dit waarschijnlijk te zullen doen. 
23% van de ondervraagden bezoekt 
de Kultuurfabriek waarschijnlijk niet en 
6% zal de Kultuurfabriek zeker niet 
bezoeken. 1 % van de ondervraagden 
va It hier onder de categorie "blanco". 

23. Waarom bent u (waarschijnlijk) niet van plan om de Kultuurfabriek te 
bezoeken? 

Deze vraag is aileen beantwoord door die ondervraagden, die bij vraag 22 hebben 
geantwoord "zeker niet" en "waarschijnlijk niet" de Kultuurfabriek te gaan bezoeken. Dit 
is een open vraag, wat betekent dat er geen antwoordcategorieen aangekruist konden 
worden, maar dat men de eigen mening op kon schrijven. Er is in totaal zes keer 
opgemerkt, dat men de afstand te groot vindt (8%). Vijf keer is vermeld, dat men 
voldoende gelegenheden in de omgeving heeft om naar toe te gaan (7%). Negen 
ondervraagden hebben aangegeven geen interesse te hebben in de culturele activiteiten 
(12%) en 1 persoon yond zichzelfte oud (1%). 

24. Wat is voor u de hoofdreden am de Kultuurfabriek te gaan bezoeken? 

Deze vraag is aileen beantwoord door die ondervraagden, die bij vraag 22 hebben 
geantwoord "zeker wei" of "waarschijnlijk wei" de Kultuurfabriek te zullen gaan 
bezoeken. Ook deze vra~g is een open vraag, wat inhoudt dat de ondervraagden hun 
eigen mening in eigen bewoordingen op konden schrijven. Dertien ondervraagden 
hebben aangegeven, dat de hoofdreden om de Kultuurfabriek te bezoeken 
nieuwsgierigheid is. Tien ondervraagden hebben aangegeven de Kultuurfabriek te zullen 
bezoeken vanwege het feit dat er vele activiteiten onder een dak zullen zijn. Zeven 
ondervraagden gaven de interesse in cultuur aan als hoofdreden. Drie ondervraagden 
hebben aangegeven de Kultuurfabriek te zullen bezoeken, omdat cultuur een belangrijke 
peiler is van de samenleving en hier dus veel van kan worden geleerd. Twee 
ondervraagden hebben aangegeven, dat het een interessant uitje is om met kinderen of 
kleinkinderen naar toe te gaan. Overige opmerkingen waren: 

16 

Ik werk er zelf, dus ben benieuwd naar het resultaat, 
De combinatie van cultuur en commercie trekt mij aan, 
Interesse in discotheek, 
Interesse in hardrockconcerten. 
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Kultuurfabriek 

25. Denkt u dat het imago van Venlo verbeterd zal worden door de 
Kultuurfabriek? 
~,-----------------------~ 

imago Venlo verbelerd 

64% van de ondervraagden denkt dat 
het imago van VenIa zal verbeteren door 
de Kultuurfabriek. 18% van de 
ondervraagden denkt dat dit niet zal 
gebeuren. De averige 18% heeft hier 
geen antwoord ingevuld. 

26. Denkt u dat kunst en cultuur in het algemeen het leefklimaat in de stad 
verbeteren? 
~,-----------------------~ 

20 

16 

kunst en cultuur leeklimaat verbetefen 

17 

78% van de andervraagden denkt, dat 
kunst en cultuur zorgen voor een bater 
leefklimaat in de stad. 16% van de 
ondervraagden denkt dat dit niet het 
geval is. De averige 6% heeft hier 
geen antwaard ingevuld. 
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Kultuurfabriek 

27. Van welke activiteiten vindt u dat ze abso/uut aanwezig moeten zijn in de 
Kultuurfabriek? 

TabeJ3.2.: activiteiten 
In de tabel, die hiemaast staat, is in dalende mate 
van belangrijkheid aangegeven welke activiteiten 
vol gens de ondervraagden absoluut aanwezig 
moeten zijn in de Kultuurfabriek. In deze tabel kan 
worden afgelezen dat 63% van de ondervraagden 
vindt, dat er absoluut een oefenruimte voor 
muzikanten aanwezig moet zijn in de Kultuurfabriek. 
Oit is een opvallend punt, want dit zou je in eerste 
instantie niet verwachtenl! Expositieruimten staan op 
de tweede plaats met 62%. Oaarop volgen 
restaurants en theatercafes met beiden 55%. 49% 
van de ondervraagden vindt dat er absoluut een 
theaterzaal aanwezig moet zijn. 48% van de 
ondervraagden vindt dat er ateliers aanwezig 
moeten zijn. Bioscopen, galerieen, beeldende kunst, 
winkel en musea zijn rond de 40% gewaardeerd. De 
percentages voor een literair cafe, literatuur, een 
popzaal, een disco en kantoorruimten zijn duidelijk 
lager. 

28. Zijn er activiteiten, die u mist? 

Een aantal activiteiten werden gemist in de lijst van vraag 27. Oit zijn de volgende 
activiteiten: zaal voor biljart, ruilbeurs, videopresentaties en lezingen, stiltecentrum, 
meditatiezaal, cultuur m.b.t christelijke godsdienst, parkeergarage, woningen, 
kerstboom op het dak, muziek en dans in allerlei vormen, expositieruimte voor Venlose 
industrie, gewoon cafe, jazz of bluescafe, activiteiten speciaal vOQr jonge kinderen, 
jeugdateliers, jeugdopleidingen en een circus. 

29. Indien u geTnteresseerrJ bent, dan kunt u uw naam en adres invul/en. 

Er bleken vier Ouitse en veertien Nederlandse ge"interesseerden te zijn. De namen en 
adressen van de ondervraagden, die dit hebben ingevuld zijn te vinden op de enquetes. 

18 
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Hoofdstuk 4 Kruistabellen 

4.1. Inleiding 

Kultuurfabriek 

In dit hoofdstuk worden significante verbanden tussen variabelen weergegeven. AI de 
varia belen zijn reeds eerder verrneld in tabel 2.2. In hoofdstuk 2 is de theorie behorende 
bij dit hoofdstuk gegeven. Het verrnelde onderscheid in nominale en ordinale variabelen 
wordt hier toegepast. In paragraaf 4.2. worden nominale verbanden weergegeven. 
Paragraaf 4.3. behandeld verbanden tussen nominale en ordinale variabelen. In 
paragraaf 4.4. worden verbanden tussen ordinale variabelen behandeld. 

4.2. Verbanden tussen nominale variabelen 

Geslacht met andere nomina/e variabelen 
- Vrouwen (50%) blijken eerder een wetenschappelijk museum te bezoeken dan 

mannen (30%). 
Mannen (36%) blijken eerder een galerie te bezoeken dan vrouwen (9%). 
Er blijken ongeveer evenveel vrouwen (50%) als mannen (55%) ateliers te 
bezoeken. 

Venia en bekendheid stichting 
Aileen in Venlo wonen mensen, die reeds eerder van de stichting hebben gehoord. 
Oit betreft 11 % van het totaal aantal ondervraagden en 47% van de ondervraagden 
uit Venlo. 

4.3. Verbanden tussen nominale en ordinale variabelen 

In deze paragraaf worden de significante verbanden tussen nominale variabelen en 
ordinale varia belen weergegeven. Er wordt een betrouwbaarheid gehanteerd van meer 
dan 80%. De test, die hier gebruikt is, is Cramer's V, De werking van deze testprocedure 
wordt in bijlage 5 toegelicht. De richting van het verband wordt ge'interpreteerd met 
behulp van kruistabellen en scatterplots, 

Opleiding met de nominale variabelen plaats en ges/acht 
73% van de mannen, die de enquete hebben teruggestuurd heeft een opleiding 
afgerond van MBO of hager. Van de vrouwen betreft dit percentage 58%. 55% van de 
mannen heeft een opleiding van HBO of hager afgerond. Bij de vrouwen is dit 
percentage 41 %. Vanuit Venlo hebben relatief veel mensen de enquete teruggestuurd 
met een opleiding van HBO of hoger. Oit betreft 19% van de teruggestuurde enquetes. 

Opleidingsniveau met culture/e activiteiten gewenst in Kultuurfabriek 
Hoe hoger het afgeronde hoagste opleidingsniveau des te minder behoefte men heeft 
aan een discotheek in de Kultuurfabriek. Hoe hager het afgeronde opleidingsniveau, des 
te meer behoefte heeft men aan expositieruimten, beeldende kunst en galerieen in de 
Kultuurfabriek. 

19 
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Opleiding met museum~t galerie- en theaterbezoek 
Het blijkt dat hoe hoger de opleiding van de ondervraagden, des te eerder ze een 
museum voor beeldende kunst bezoeken. Bij de historische musea en 
wetenschappelijke musea blijkt dat de MBO- en HBO opgeleiden relatief minder vaak 
een bezoek aan een dergelijk museum brengen dan ondervraagden met als hoogste 
opleidingsniveau de middelbare school en wetenschappelijk onderwijs. Oit is een 
opmerkelijk resultaat, omdat deze twee opleidingsniveau het laagste en het hoogste 
niveau zijn, die men kon invullen in de antwoordcategorieen. Een natuurmuseum blijkt 
relatief vaker te worden bezocht door de opleidingsniveaus LBO. MBO en HBO. Oit 
museum wordt relatief minder bezocht door de twee uitersten middelbare school of WOo 
Of men vindt dat er voldoende musea of theaters zijn of niet, blijkt niet af te hangen van 
het hoogst behaalde opleidingsniveau. Het blijkt dat men sen met het LBO of MOO 
opleidingsniveau eerder vinden, dat er voldoende galerieJexpositieruimten zijn. Hoger 
opgeleiden vinden minder snel, dat er voldoende galerie/expositieruimten zijn. 

Afstand met een nominate variabele 
Hoe verder mensen van Venlo vandaan wonen, des te minder tevreden zijn ze over 
het aantal bioscopen in de omgeving. Mensen in Venlo zijn relatief tevreden over hat 
aantal bioscopen. 
Mensen, die relatief dichterbij Venlo wonen, bezoeken relatief minder snel een 
natuurmuseum of een museum voor beeldende kunst. Zij bezoeken relatief eerder 
een galerie. 
Mensen, die relatief dichterbij Venlo wonen, hebben relatief vaker al van de stichting 
gehoord. Op een afstand van meer dan 30 kilometer van Venlo had nog niemand 
van de stichting gehoord. Het betreft hier 50% van de respons. 
Mensen, die dichterbij Venlo wonen, bezoeken relatief vaker een museum of een 
bioscoop. 
Mensen, die relatief dichtbij Venlo wonen, denken minder snel dat het imago van 
Venlo verbeterd zal worden door de Kultuurfabriek dan mensen, die relatief verder 
van Venlo wonen. 

4.4. Ordinale verbanden tussen varia belen 

De verbanden, die worden weergegeven in daze paragraaf werken in twee richtingen. 
Hiermee wordt het volgende bedoeld: stel dat als variabele A stijgt, dat variabele B dit 
ook doet; dan betekent dit dat als variabele B zou dalen, variabele A oak zou dalen. De 
richting van het verband en de sterkte van het verband worden weergegeven tussen 
haakjes. Een minteken voor de sterkte van het verband betekent, dat een daling van A 
leidt tot een stijging van B. Oit geldt ook andersom. De sterkte van verbanden kunnen 
varieren tussen de 0 en 1. Een verband rond de 0.250 of hoger is sterk genoeg voor 
vermelding. Er worden in het algemeen niet snel verbanden bereikt van meer dan 0.500. 
De minder sterke verbanden, worden dan ook niet weergegeven. Een "*- achter het cijfer 
betekent, dal er sprake is van een betrouwbaarheid van 95%. De tekens "**" houden in 
dat er sprake is van een verband met 99% betrouwbaarheid. Achter iedere variabele 
wordt het cijfer vermeld, dalovereen komt met de nummering van tabeI2.1. uit 
hoofdstuk 2. 

20 
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Leeftijd 
De leeftijd[2] met aantal keren per jaar bioscoopbezoek[6] (-0.384-) 
Dit verband houdt in dat oudere mensen, relatief minder de bioscoop bezoeken, 
terwijl jongere mensen dit relatief vaker doen. 

Afstand 
De afstand[3], dat iemand van Venlo afwoont met hoe vaak men per jaar een 
museum bezoekt[10] (-0.292*). Uit dit verband blijkt, dat mensen, die dichter bij 
Venlo wanen relatief minder vaak een museum bezoeken. Duidt dit erop dat er in 
Venlo relatief weinig musea zijn of zijn deze mensen minder geInteresseerd? 
De afstand[3], dat iemand van Venlo afwoont met de mate van culturele 
voorzieningen[18]. Als mensen dichter bij Venlo wonen, vinden zij eerder dat de 
mate van culturele voorzieningen laag is. (-0.265*) 
De afstand[3], dat iemand van Venlo afwoont met een toekomstig bezoek[22] aan de 
Kultuurfabriek. ( 0.335*) Hoe verder men van Venlo afwoont, des te minder snel men 
de Kultuurfabriek denkt te bezoeken. 

Opleiding 
De opleiding[5] van de ondervraagde met het aanbod van theaters[15] (-0.269*). 
Mensen met een relatief hogere opleiding zijn meer tevreden met het aanbod van 
theaters, dan mensen met een lagere opleiding. Mensen met een lagere opleiding 
vinden dit aanbod eerder onvoldoende. 
De opleiding[5] van de ondervraagde met bezoekfrequentie van een 
galerielexpositieruimte[16]. Mensen met een relatief hogere opleiding bezoeken 
earder een galerie/expositieruimte (0.241*). 

Bezoekfrequentie van een bioscoop 
Bezoekfrequentie van de bioscoop[6] met aanbod van culturele films[9] (-0.262*). 
Hoe vaker men de bioscoop bezoekt des te eerder men het aanbod van culturele 
films onvoldoende vindt. Mensen, die het aanbod relatief onvoldoende vinden gaan 
minder vaak naar de bioscoop. 
Bezoekfrequentie van de bioscoop[6) met bezoekfrequentie van een museum[10] 
(0.422**). Hoe vaker men een museum bezoekt, des te vaker gaat men naar de 
bioscoop en andersom. 
Bezoekfrequentie van de bioscoop[6J met bezoekfrequentie van een theater[13] 
(0.318**). Hoe vaker men een bioscoop bezoekt, des te vaker gaat men naareen 
theater. 
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Gefntel9sseerd in cultul9/e films 
De mate van ge"interesseerd zijn in culturele films[8] met het aanbod van culturele 
films [9] (0.272*). Mensen, die het aanbod relatief onvoldoende vinden, zijn relatief 
minder ge"interesseerd in culturele films. Relatief ge"interesseerden vinden het 
aanbod eerder voldoende. 
De mate van geInteresseerd zijn in culturele films[S] met de bezoekfrequentie van 
het museum[10] (-0.408*). Mensen, die relatief vaak een museum bezoeken zijn 
relatief meer geInteresseerd in culturele films. 
Mensen, die relatief geInteresseerd zijn in culturele films[S] bezoeken relatief vaak 
een galerielexpositieruimte[16] (-0.379**). 
Mensen, die relatief geinteresseerd zijn in culturele films[S] zijn relatief eerder 
tevreden met de mate van culturele voorzieningen in hun omgeving[1S] (-0.265*). 
Relatief ontevreden mensen zijn minder geinteresseerd in culturele films. 
Mensen, die relatief geinteresseerd zijn in culturele films[S] vinden het plan van de 
stichting eerder goed, dan mensen, die relatief minder geInteresseerd zijn [21] 
(0.310**). 
Mensen, die relatief geInteresseerd zijn in culturele films[S], zullen relatief eerder in 
de toekomst de Kultuurfabriek bezoeken [22] (O.2SO*). 

Bezoekfl9quentie van een museum 
Een relatief hoge bezoekfrequentie van een museum[10] hangt samen met een 
relatief hoge bezoekfrequentie van het theater[13] (0.458**). 
Een relatief hoge bezoekfrequentie van een museum[10] hangt samen met een 
relatief hoge bezoekfrequentie van een galerielexpositieruimte[16] (0.545-). 
Mensen, die relatief vaak een museum bezoeken[10] zijn relatief positief over het 
plan van de stichting[21] (-0.418**). De minder positieve mensen bezoeken relatief 
minder vaak een museum. 
Mensen, die relatief vaak een museum bezoeken[10] geven eerder aan in de 
toekomst de Kultuurfabriek te gaan bezoeken [22] (-0.416**). Mensen, die relatief 
eerder aangeven de Kultuurfabriek niet te zullen gaan bezoeken, bezoeken relatief 
minder een museum. 

Bezoekfrequentie theater 
Mensen, die relatief vaak een theater[13] bezoeken, zijn relatief tevreden met het 
aanbod van de theaters [15] (-0.273*) 
Mensen, die relatief vaak een theater[13] bezoeken, bezoeken relatief vaak een 
galerie/expositieruimte[16] (0.393*·) 
Mensen, die relatief vaak een theater[13] bezoeken, zijn relatief positief over het plan 
van de stichting [21] (-0.287*) 

Bezoekfrequentie galerieiexpositieruimte 
Mensen, die relatief vaak een galerie/expositieruimte[16] bezoeken, vinden dat er 
relatiefweinig culturele voorzieningen in de omgeving zijn[1S] (0.3n**). Mensen, die 
vinden dat er relatief veel culturele voorzieningen in de omgeving zijn, bezoeken 
relatief weinig een galerielexpositieruimte. 
Een relatief hoge bezoekfrequentie van mensen aan een galerie/expositieruimte[16] 
hangt samen met een relatief positieve mening over het plan van de stichting[21] 
(-0.474**) 
Een relatief hoge bezoekfrequentie aan een galerielexpositieruimte[16] hangt samen 
met een toekomstig bezoek aan de Kultuurfabriek[22] (-0.45S**) 
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Mate van culturele voorzieningen 
Wanneer mensen van mening zijn dat er een relatief onvoldoende mate is aan 
culturele voorzieningen[18], dan zijn de mensen relatief positief over het plan van de 
stichting[21] (-0.306-) 
Wanneer mensen relatief tevreden zijn over de mate van culturele voorzieningen[181 
in hun omgeving dan staan zij relatief negatief over een toekomstig bezoek aan de 
Kultuurfabriek[22] (-00405**) 

Men;ng over het plan 
Mensen, die relatief positief zijn over het plan van de stichting[21], zijn relatief eerder 
geneigd in de toekomst een bezoek aan de Kultuurfabriek te brengen[22] (0.585**). 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. In dit hoofdstuk 
is getracht een zo algemeen mogelijke beschrijving te geven van de resultaten. Voor 
detailinformatie, die oak erg interessant kan zijn. wordt aangeraden zeker ook hoofdstuk 
4 met de resultaten nog eens door te nemen als aanvulling op de conclusies en 
aanbevelingen, die in dit hoofdstuk zullen volgen. 

5.2. Bezoekersprofiel 

Cone/usie met betrekking tot het bezoekersprofiel 
Het profiel van de toekomstige bezoeker is afhankelijk van de activiteiten. die aanwezig 
zullen zijn in de Kultuurfabriek. Vrouwen blijken andere interesses te hebben dan 
mannen. (Vrouwen gaan eerder naar een wetenschappelijk museum. terwijl mannen 
eerder naar een galerie zouden gaan.) Interesses worden ook bepaald door het 
opleidingsniveau van de potentiele bezoeker. (Hoe hoger het hoogst afgeronde 
opleidingsniveau, des te meer behoefte men heeft aan expositieruimten, beeldende 
kunst en galerieen.) 

leeftijd .. toekomsUg bezoek Crosstabulation 

Count 

toekomstlg bezoek 

nee, 
Ja, waarschijnlijk nee,zeker 

ja, zeker waarschijnlijk niet niet blanco Total 
leelUJll lOo-'U ~ 4 ;:s 1 lU 

31-45 4 14 8 1 Xl 
46-60 8 9 2 2 21 
vanaf61 5 4 4 1 14 
blanco 1 1 

Total 19 32 17 4 1 73 

Het verband tussen leeftjjd en een toekomstig bezoek aan de Kultuurfabriek bleek niet 
Significant te zijn. Toch is deze informatie interessant Uit de tabel kan worden afgeleid, 
dat 50% van de ondervraagden tussen de 15 en 30 jaar oud zeker of waarschijnlijk de 
Kultuurfabriek zal gaan bezoeken. Van de ondervraagden, die vallen in de 
leeftijdscategorie van 31 tot 45 blijkt 67% zeker of waarschijnlijk te komen. Van de 
categorie 46 tot 60 jaar blijkt 81% zeker of waarschijnlijk te komen. Van de 
ondervraagden. die ouder zijn dan 61, denkt 64% zeker of waarschijnlijk te komen. Er is 
dus sprake van een stijgend percentage, wanneer de leeftijd stijgt (tot aan 61 jaar)! 
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Aanbeveling met betrekking tot het bezoekersprofiel 
Het wordt aanbevolen de activiteiten te richten op een zo groot mogelijke markt. Er zal 
dus rekening moeten worden gehouden met verschillende interesses van bezoekers. 
"V~~r elk wat wils" zou een motto kunnen zijn. Wanneer men de markt wi! afbakenen, 
zal men de activiteiten moeten aanpassen aan de gewenste doelgroep. Waarschijnlijk 
zal de Kultuurfabriek eerder oudere dan jongere mensen aantrekken. De vraag is nu 
welke doelgroep de stichting wi! gaan bereiken. Wil men ook de jongeren aantrekken, 
dan zullen er activiteiten moeten zijn, die voor jongeren erg aantrekkelijk zijn. 

5.3. Naam en plan 

Cone/usie met betrekking tot naam en plan: 
Suiten Venlo is de Kultuurfabriek onbekend. Ondanks de onbekendheid vindt, 84% van 
de ondervraagden het plan goed of erg goed. Van de ondervraagden heeft 6% 
aangegeven het plan niet goed te vinden. Zodra de Kultuurfabriek mensen moet gaan 
trekken is het noodzakelijk, dat de naamsbekendheid groter is. Een toekomstig bezoek 
wordt door 26% van de ondervraagden zeker bevestigd. 44% van de ondervraagden 
zegt waarschijnlijk te zullen komen. Het feit, dat mensen het plan gOed vinden, wil dus 
niet zeggen, dat men ook zal komen. Als in het algemeen gesteld sen op de vijf mensen, 
die benaderd zouden worden, een bezoek zouden komen brengen, dan is dit een hoag 
rendementl 

Aanbeveling met betrekking tot naam en plan: 
Door mensen nu al te betrekken bij de plannen van de stichting kan een grotere affiniteit 
ontstaan met het onderwerp. Zo zullen mensen al geinteresseerd raken en uitkijken naar 
de resultaten. Starten met publiciteitsacties zodra de Kultuurfabriek open is, is te laat. 
Een idee is de mensen, die in dit onderzoek hebben aangegeven, dat ze geinteresseerd 
zijn een persoonlijke uitnodiging te sturen bij de opening. Mond-op-mond reclame is 
namemk een goede manier om mensen te trekken en te blijven trekken. 

5.4. Activiteiten 

Conelusie met betrekking tot activiteiten: 
Uit aileen het resultaat, dat relatief veel mensen een bepaalde activiteit bezoeken, ken 
niet geconcludeerd worden, dat deze activiteit goed zal gaan lopen in de Kultuurfabriek. 
Mensen hebben dan al de mogelijkheid om in hun behoefte te worden voorzien. Het 
gaat er mede om van welke activiteiten men vindt dat er onvoldoende aanwezig zijn. 
Gemiddeld genomen vindt 28% van de ondervraagden, dat er te weinig van de volgende 
activiteiten aanwezig zijn: musea, galerieen en expositieruimten, culturele films, theaters 
en bioscopen. Anderzijds blijkt, dat mensen de meeste behoefte hebben om theaters. 
theatercates. musea, exposities en culturele films te bezoeken. Aan galerieen, disco·s. 
literaire cafes. fotografie en popzalen blijkt minder behoefte te zijn. 
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In de resultaten van hoofdstuk vier is de bovenstaande tabel gegeven, waarin wordt 
vermeld, welke activiteiten volgens de ondervraagden in de Kultuurfabriek aanwezig 
moeten zijn. Deze lijst verschilt weer enigszins van de hierboven gegeven activiteiten. In 
deze lijst staat namelijk de oefenruimtes voor muzikanten bovenaan en daalt het 
museum relatief gezien in de lijst. De oefenruimtes voor muzikanten is erg vaak 
aangegeven door de ondervraagden. Er is een verschil tussen de behoefte van mensen, 
het tekort aan activiteiten en het idee dat men heeft van wat er in de Kultuurfabriek 
aanwezig 'hoort' te zijn. 

Aanbeveling met betrekking tot activiteiten: 
Activiteiten, waar een tekort aan is kunnen het beste het eerst gestart worden, dit zijn 
dus activiteiten als musea, theaters en culturele films. Activiteiten, waar mensen 
behoefte aan hebben, maar waar geen tekort aan is, zal mensen in eerste instantie niet 
trekken, of zij moeten iets speciaals te bieden hebben ten opzichte van de concurrenten. 
De oefenruimtes voor muzikanten eindigen erg hoog op de lijst. Het plaatsen van dit 
soort oefenruimtes in de Kultuurfabriek moet zeker overwogen worden! 

5.5 Waarom wei en waarom niet een bezoek brengen? 

Conclusia met betrekking tot het waarom weI en waarom niet een bezoek te brengen: 
In eerste instantie zullen mensen de Kultuurfabriek bezoeken, omdat ze nieuwsgierig 
zijn en in de tweede plaats, omdat er zoveel activiteiten zijn onder 1 dak. Mensen zullen 
niet zo snel komen, omdat de afstand te ver is of omdat men vindt dat er in de omgeving 
genoeg te doen is. De voordelen zullen moeten opwegen tegen de nadelen om 
mogelijke bezoeker te trekken. 

Aanbeveling met betrekking tot het waarom weI en waarom niet een bezoek te brengen: 
Om mensen te trekken moeten ze nieuwsgierig zijn, dus moeten ze nieuwsgierig 
gemaakt worden. Adverteren met de vermelding, dat er zoveel te doen is binnen 5n 
gebouw zal mensen trekken. De activiteiten moeten de te rijden afstand waard zijn. Als 
men dezelfde activiteiten oak in de omgeving kan vinden zal men niet snel geneigd zijn 
een bezoek te brengen. 
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5.S. De rol van cultuur 

Conclusie met betrekking tot de 10/ van cultuuf: 

Kultuurfabriek 

De ruime meerderheid van de ondervraagden (64%) denkt dat het imago van Venlo zal 
verbeteren met de Kultuurfabriek. Daamaast vindt 78% van de ondervraagden dat kunst 
en cultuur het leefklimaat in de stad verbeteren. Cultuur is zeer belangrijk in de agen van 
de ondervraagden 

Aanbeveiing met betrekking tot de 101 van cultuuf: 
Ondanks de vermelding in de introductiebrief, dat de gemeente huizen wil bouwen op de 
grond, waar de Kultuurfabriek gevestigd is, zijn de ondervraagden erg positief over de 
plannen van de stichting. Aangezien nu ook blijkt, dat men cultuur erg belangrijk vindt en 
het imago van Venlo waarschijnlijk zal verbeteren, wordt aangeraden dit als argument te 
gebruiken tegenover de gemeente. 
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Bijlage 1 Enquete Kultuurfabriek 

Aigemene gegevens 

Kultuurfabriek 

Zoals reeds eerder is vermeld wordt de enquete anoniem afgenomen. Om enig inzicht te 
krijgen in het profiel van de mogelijke toekomstige bezoekers van de Kultuurfabriek, zijn 
een aantal algemene gegevens nodig. 

1. Wat is uw geslacht? 
1. man 
2. vrouw 

2. Wat is uw leeftijd? 
1. 15 - 30 jaar 
2. 31 - 45 jaar 
3. 46 - 60 jaar 
4. vanaf 61 jaar 

3. Hoe ver woont u van Venlo vandaan? 
1. 0 -10 km 
2. 11-20 km 
3. 21-30km 
4. 31-40km 
5. 41-50km 

4. In welke plaats woont u? 
1. Eindhoven 
2. Venlo 
3. Roermond 
4. Weert 
5. 
6. 
7. Anders, namelijk 

5. Wat is het hoogste opleidingsniveau, of vergelijkbaar daarmee, dat u met 
succes heeft afgerond? 
1. Lager (beroeps) onderwijs 
2. Middelbaar (beroeps) onderwijs 
3. Hoger (beroeps) onderwijs 
4. Wetenschappelijk onderwijs 
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Uw interesses 

Kultuurfabriek 

Er volgen nu een aantal vragen met betrekking tot uw persoonlijke interesses. 

6. Hoe vaak per jaar bezoekt u een bioscoop? 
1. 0 keer per jaar 
2. 1 of 2 keer per jaar 
3. 3 of 4 keer per jaar 
4. 5 of meer keren per jaar 

7. Zijn er voldoende bioscopen in uw omgeving? 
1. ja, er zijn voldoende bioscopen 
2. nee, er zijn te weinig bioscopen 

8. Bent u geinteresseerd in culturele films? 
1. ja, daar ben zeer in geInteresseerd 
2. ja, daar ben ik enigszins in geinteresseerd 
3. nee, daar ben ik bijna niet in ge"interesseerd 
4. nee, daar ben ik absoluut niet in geInteresseerd 

9. Wat vindt u van het aanbod van culturele films? 
1. dit aanbod is ruim voldoende 
2. dit aanbod is voldoende 
3. dit aanbod is onvoldoende 
4. dit aanbod is zeer onvoldoende 
5. ik heb geen idee 

10. Hoe vaak per jaar bezoekt u een museum? 
1. 0 keer per jaar 
2. 1 of 2 keer per jaar 
3. 3 of 4 keer per jaar 
4. 5 of meer keren per jaar 

11. Wat voor soort museum bezoekt u meestal? 
1. natuurmuseum 
2. historisch museum 
3. wetenschappelijk museum 
4. museum voor beeldende kunst 
5. anders, narnelijk ................................................................................. .. 

12. Vindt u dat er voldoende musea in uw omgeving zijn? 
1. ja, er zijn voldoende musea 
2. nee, er zijn te weinig musea 
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13. Hoe vaak per jaar bezoekt u een theater? 
1. 0 keer per jaar 
2. 1 of 2 keer per jaar 
3. 3 of 4 keer per jaar 
4. 5 of meer keren per jaar 

14. Zijn er voldoende theaters in uw omgeving? 
1. ja, er zijn voldoende theaters 
2. nee, er zijn te weinig theaters 

Kultuurfabriek 

15. Wat vindt u van het aanbod dat de theaters in uw omgeving bieden? 
1. dit aanbod is ruim voldoende 
2. dit aanbod is voldoende 
3. dit aanbod is onvoldoende 
4. dit aanbod is zeer onvoldoende 
5. ik heb geen idee 

16. Hoe vaak per jaar bezoekt een atelier/expositieruimte? 
1. 0 keer per jaar 
2. 1 of 2 keer per jaar 
3. 3 of 4 keer per jaar 
4. 5 of meer keren per jaar 

17. Vindt u dat er voldoende ateliers/expositieruimtes zijn in uw omgeving? 
1. ja, er zijn voldoende ateliers 
2. nee, er zijn te weinig ateliers 

18. In welke mate vindt u dat er culturele voorzieningen zijn in uw omgeving? 
1. In onvoldoende mate 
2. In voldoende mate 
3. In ruim voldoende mate 

19. Aan wat voor soort culture Ie voorzieningen heeft u behoefte? 
(U mag bij deze vraag meerder antwoorcien aankruisen!) 
1. culturele films/filmzaal 
2. fotografie 
3. exposities 
4. theater 
5. theatercates 
6. museum 
7. galerie 
8. disco 
9. Iiterair cafe 
10. popzaal 
11. anders, namelijk ............................... , ................................................................. , ........ '.0 
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Kultuurfabriek 

De stichting wil voorkomen dat het gebouw afgebroken wordt voor huizenbouw en wil 
het slechte cultuurimago van Venlo verbeteren door in het gebouw cultuur en commercie 
samen te laten komen. De Kultuurfabriek moet een plek worden waar ruimte is voor 
kunst en kultuur, ateliers, expositieruimten, theatercafes, een disco, restaurants, 
bioscopen, winkels, kantoorruimten en oefenruimtes voor muzikanten. Er kan dus 
gewerkt, gewinkeld en gerecreeerd worden. Er zullen nu een aantal vragen volgen over 
het Kultuurfabriekconcept 

20. Had u reeds eerder van de stichting Kultuurfabriek gehoord? 
1. ja 
2. nee 

21. Wat vindt u van het plan van deze stichting? 
1. een erg goed plan 
2. een goed plan 
3. niet zo'n goed plan 
4. helemaal geen goed plan 

22. Zou in de toekomst de Kultuurfabriek bezoeken? 
1. ja, dat zal ik zeer zeker doen Ga door met vraag ... 24 
2. ja, dat zal ik waarschijnljjk doen Ga door met vraag ... 24 
3. nee, dat zal ik waarschijnlijk niet doen Ga door met vraag ... 23 
4. nee, dat zal ik zeker niet doen Ga door met vraag ... 23 

23. Waarom bent u (waarschijnlijk) niet van plan om de Kultuurfabriek te 
bezoeken? 

24. Wat is voor u de hoofdreden om de Kultuurfabriek te bezoeken? 

25. Denkt u dat het imago van Venlo verbeterd zal worden door de Kultuurfabriek? 
(Deze vraag wordt gesteld aan de mensen, die in Venlo wonen) 
1. ja 
2. nee 

33 



IIffBEDllllFSIUINDE 
PW ink. I 

oaden •• uudv iel". 

Kultuurjabriek 

26. Denkt u dat kunst en cultuur in het algemeen het leefklimaat in de stad kunnen 
verbeteren? 
1. ja, dat denk ik 
2. nee, dat denk ik niet 

27. Van welke van de volgende activiteiten, vindt u dat ze absoluut aanwezig 
moeten zijn in de Kultuurfabriek?(U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen) 
voor kunst en kultuur 
1. ateliers 
2. expositieruimten 
3. museum 
4. galerie 
5. beeldende kunst 
6. literatuur 
7. theaterzaal 
8. theatercafes 
9. literair cafe 
10. een disco 
11. restaurants 
12. bioscopen 
13. winkels 
14. kantoorruimten 
15. oefenruimtes voor muzikanten 
16. popzaal 

28. Zijn er activiteiten, die u mist? Dan kunt u deze hieronder toelichtenl 

29. Indien u geInteresseerd bent, dan kunt u uw naam en adres invullen. 

Harte/ijk dank voor uw medewerkingllll 
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Bijlage 2 Umfrage Kulturfabrik 

Allgemeine Fragen 

Kultuurfabriek 

We schon vomer besprochen werden die Fragen anonym bearbeitet. Urn zu einer 
Obersicht zu gelangen sind folgende Fragen notwendig, urn das Profil der moglich 
enstehenden Kulturfabrik zu gestalten . 

1. Wie ist ihr Geschlecht? 
1. Mannlich 
2. Weiblich 

2. Altersangabe? 
1. 15 - 30 Jahre 
2. 31 - 45 Jahre 
3. 46 - 60 Jahre 
4. ab 61 Jahre 

3. Wie weit ist ihre Wohnentfemung zu Venlo? 
1.0 -10 km 
2.11 - 20 km 
3.21-30km 
4.31-40 km 
5.41 - 50 km 
6. mehr wie 50 km 

4. In welehem Wohnort wohnen Sie? 
1. Kevelaer 
2. Goch 
3. Mallersdorf-Pfaffen 
4 ... . 
5 .. . 
6 .. . 
7. Anderen art namentlich .................................................................................................. . 
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5. Wie ist Ihre Ausbildung oder vergleichbare Titigkeit , die Sie erfolgreich 
abgeschlossen haben? 

1. Mittlere Reife oder Abitur 
2. Berutsschule 
3. Techniker oder Meister 
4. Fachhochschule 
5. Hochschule 
6. Andere, Ausbildung ...................................................................................................... . 

Ihre Interessen 

Es folgen nun einige Fragen zur person lichen Intressenslage. 

6. Wie oft besuchen Sie pro Jahr das Kino? 

1. 0 mal pro Jahr 
2. 1 - 4 mal pro Jahr 
3. 5 - 8 mal pro Jahr 
4. 9 mal oder ofter pro Jahr 

7. Sind Ihrer Meinung nach genugend Kino's in der Umgebung? 

1. Ja, es sind genOgend Kino's in unserer Umgebung. 
2. Nein, es sind zu wenig Kino's in unsererUmgebung . 

8. Sind Sie intressiert in kulturellen Filmen ? 

1. Ja ich bin sehr interessiert . 
2. Ja , ich bin bedingt interessiert 
3. Nein , ich bin kaum interessiert 
4. Nein , ich bin absolut nicht interessiert. 

9. Was halten Sie von dem Angebot an kulturellen Filmen in Ihrem Kino? 

1. Dieses Angebot ist mehr als genOgend. 
2. Dieses Angebot ist genOgend. 
3. Dieses Angebot ist ungenOgend. 
4. Dieses Angebot ist sehr ungenOgend. 
5. Ich weiss nicht. 
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10. Wie oft besuchen Sie das Museum in einem Jahr? 

Kultuurfahriek 

1. 0 mal pro Jahr .................................. Gehen Sie weiter mit Frage 12 
2. 1 - 4 mal im Jahr ............................. Gehen Sie weiter mit Frage 11 
3. 5 - 8 mal im Jahr ............................. Gehen Sie weiter mit Frage 11 
4.9 oder mehrmal im Jahr ................... Gehen Sie weiter mit Frage 11 

11 Welche Art von M useen besuchen Sie ? 

(Sie koonen hier mehere Anworten Ankreuzen) 
1. Naturmuseum 
2. Historisches Museum 
3. Wissenschaftliches Museum 
4. andere, namentlich .................................................................................................... .. 

12. Finden Sie, dal genugend Museen in Ihrer Umgebung sind? 

1. Ja, es sind genQgend Museen. 
2. Nein, es sind nicht genugend Museen. 

13. Wie oft besuchen Sie das Theater im Jahr? 

1. 0 mal pro Jahr . 
2. 1 - 4 mal pro Jahr 
3. 5 - 8 mal pro Jahr 
4. 9 oder mehere Male im Jahr. 

14. Sind genugend Theater in Ihrer Umgebung? 
1. Ja, es sind genOgend Theater in unsere Umgebung . 
2. Nein , es sind zu wenig Theater in unserer Umgebung 

15. Was finden Sie yom Angebot, dal das Theater in Ihrer Umgebung zu bieten 
hat? 

1. Das Angebot ist mehr als genugend . 
2. Das Angebot ist genugend . 
3. Das Angebot ist ungenOgend . 
4. Das Angebot ist sehr ungenugend. 
5. Ich weiss nicht . 
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Kultuurfabriek 

16. Wie oft besuchen Sie Galerien oder Austellungen im Jahr ? 

1.0 mal pro Jahr. 
2. 1 - 4 mal im Jahr . 
3. 5 - 8 mal im Jahr 
4. 9 - oder mehere Male im Jahr 

17.Finden Sie das genugend Galerien bzw. Austellungen in Ihrer Umgebung sind? 

1. Ja, es sind genugend Galenen I Ausstellungen 
2. Nein, es sind zu wenig Galenen IAussteliungen 

18.1n welchem MaR sind in Ihren Ort kulturelle Muglichkeiten? 

( Oenken Sie hier an Museen sowie Galenen, Disco's, literarische Cafes, Theatercafes. 
Popmusik,lFilmsaale.) 
1. Oas Angebot ist mehr als genugend . 
2. Oas Angebot ist genugend . 
3. Das Angebot ist ungenugend 

19. Welche Art von kulturellen Moglichkeiten wUrden Sie bevorzugen? 
(Sie durfen hier me here Antworten ankreuzenl) 

1 . Kulturelle Filme I Filmsaale . 
2 . Fotografie 
3 . Expositionen I Austellungen 
4. Theater 
5. Theatercafe's 
6. Museen 
7. Galerien 
8. Disco 
9 . Literarisches Cafe 

10.Popsaale 
11 . Bildende Kunst. 
12 . Literatur 
13 .andere , namentlich ............ .. 
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Die Kulturfabrik 

Kultuurfabriek 

Die Vereinigung will vermeiden. daB das Gebaude (Nedinsco comlex) abgerissen wird, 
und Platz schaffen muss fUr Wohnungsbau . Man will das schlechte Kulturimage von 
Venia dadurch verbessem, das in dem bestehenden Gebaude Kultur und 
Kommerzialisierung vereinigt wurd. 
Die Kulturfabrik sollte ein Platz werden, wo Platz ist fUr Kunst und Kultur, Atelier, 
Austellungs-raume, Theatercafe's , Disco, Restaurant ,Kino's I Geschafte ,Buroraume 
und Obungsraume fUr Musikanten. Man kann also arbeiten , Gesch8ftebummeln oder 
Creativ tatig sein. 
Die nachsten Fragen sind auf das Kulturfabrikkonzept abgestimmt. 

20. Haben Sie vorher schon von der Kulturfabrik gehort? 

1.Ja 
2. Nein 

21 Was halten Sie von dem Plan des Vereines ? 

1. Ein seh guter Plan 
2. Ein guter Plan 
3. Ein nicht so guter Plan, weil. ........................................................................................... . 
4. Ein schlechter Plan, weil ................................................................................................. . 

22. WOrden Sie in nichster Zukunft die Kulturfabrik besuchen? 

1. Ja, das werde ich bestimmt machen 
Gehen Sie weiter mit Frage 24 

2. Ja, das werde ich wahrscheinlich machen 
Gehen Sie weiter mit Frage 24 

3. Nein. das werde ich wahrscheinlich nicht machen 
Gehen Sie we iter mit Frage 23 

4. Nein. das werde ich bestimmt nicht machen 
Gehen Sieweiter mit Frage 23 

23. Warum wollen Sie (wahrscheinlich ) unsere Kulturfabrik nicht besuchen? 

Gehen Sie weiter mit Frage 2511 

24. Was ist der Hauptgrund, warum Sie unsere Kulturfabrik besuchen ? 
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Kultuurfabriek 

25. Meinen Sie das daB. Image von Venlo durch unsere Kulturfabrik verbessert 
wird? 

1. Ja, weil ......................................................................................................................... .. 
2.Nein, weiL ....................................................................................................................... .. 

26. Glauben Sie, daB. Kunst und Kultur das allgemeine Umfeld einer Stadt 
verbesseren kann? 

1. Ja ich glaube schon. 
2. Nein , das glaube ich nicht. 

27. Welche derfolgenden Aktivitaten sollten Ihrer Meinung nach in der 
Kulturfabrik unbedingt verwirklicht werden? ( Mehrere Punkte konnen 
angekreuzt werden) 

1. Ateliers 
2. Ausstellungsraume (Expositionsraume) 
3. Museum 
4. Galerie 
5. Bildende Kunst 
6. Literatur 
7. Theatersaal 
8. Theatercafe 
9. Literarisches Cafe 
10. Disco 
11. Restaurant 
12. Kino 
13. Geschafte 
14. BOroraOme 
15. Obungsraum fOr Musikanten 
14. Popsaal 

28. Welche Aktivitaten vermissen Sie noch? Bitte hier auflisten: 
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Kultuurfabriek 

Wenn Sie Intresse an den Aktivitaten des Vereines (Intressengemeinschaft) Kulturfabrik 
haben, dann konnen Ihren Namen eintragen. Sie erhalten dann ohne weitere 
Verpflichtungen mehr Information uber diese Intressensgemeinschaft. Sie sind in diesen 
Fall nicht mehr anonym. Wlr werden diese Daten nicht fUr andere Zwecke verwenden. 
Die Formulare werden nach der Auswertung vemichtet. 
Name: ................................................................................................................................. . 
Adresse: .............................................................................................................................. . 
Wohnort : ............................................................................................................................ . 

Vielen herzlichen Dank fur ihre Mittarbeit I!!! 
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Bijlage 3 Frequentietabellen 

geslacht 

Frequency Percent 
valla man 4~ Of. 'I 

vrouw 24 32.9 
Total 73 100.0 

Total 73 100.0 

leeftijd 

Frequency Percent 
valla l:>-,jU lU 1,j. f 

31-45 27 37.0 
46-60 21 28.8 
vanaf61 14 19.2 
blanco 1 1.4 
Total 73 100.0 

Total 73 100.0 

afstand 

Frequency Percent 
valla U-1U :£u :£IA 

11-20 9 12.3 
21-30 8 11.0 
31-40 15 20.5 
41-50 8 11.0 
rneer 

11 15.1 dan 50 
blanco 2 2.7 
Total 73 100.0 

Total 73 100.0 
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Kultuurfabriek 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

Of .1 01.1 

32.9 100.0 

100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

1,j.1 ',,j.t 

37.0 50.7 

28.8 79.5 

19.2 98.6 

1.4 100.0 

100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

:£IA :£IA 

12.3 39.7 

11.0 50.7 

20.5 71.2 
11.0 82.2 

15.1 97.3 

2.7 100.0 

100.0 
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valla emonoven 

venlo 

roermond 

weert 

horst 

helmond 

goch 

kevelaer 

nettetal 

Total 

Total 

plaats 

Frequency Percent 
1/ ;lJ.3 

17 23.3 
6 8.2 
6 8.2 
8 11.0 
8 11.0 
5 6.8 
5 6.8 
1 1.4 

73 100.0 
73 100.0 

opleiding 

Kultuurfabriek 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

:lJ.3 :l3.;:S 

23.3 46.6 
8.2 54.8 
8.2 63.0 

11.0 74.0 
11.0 84.9 
6.8 91.8 
6.B 98.6 
1.4 100.0 

100.0 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

valiD mloaelDare 
14 19.2 19.2 19.2 school 

lager (beroeps) 
8 11.0 11.0 30.1 onderwijs 

middelbaar 
(beroeps) 13 17.8 17.8 47.9 
onderwijs 

hoger (beroeps) 
28 38.4 38.4 86.3 onderwijs 

wetenschappelijk 
9 12.3 12.3 98.6 onderwijs 

anders 1 1.4 1.4 100.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

aantal keren per jaar bioscoopbezoek 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

valiD u ;l;S ;:S1.0 ;:Sl.b ;:Sl.b 

1-4 37 50.7 50.7 82.2 
5-8 12 16.4 16.4 98.6 
meer 

1 1.4 1.4 100.0 dan 9 

Total 73 100.0 100.0 
Total 73 100.0 
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voldoende bioscopen in de omgeving 

Valid 
Frequency Percent Percent 

vallo Ja ~~ (~.;j (~.;j 

nee 16 21.9 21.9 
blanco 2 2.7 2.7 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

geinteresseerd in culturele films 

Valid 
Frequency Percent Percent 

vallo Ja zeer 12 loA 16.4 

ja 
33 45.2 45.2 enigszins 

nee bijna 
22 30.1 30.1 niet 

nee 
absolut 5 6.8 6.8 
niet 

blanco 1 1.4 1.4 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

aanbod van culturele films 

Valid 
Frequency Percent Percent 

vallo rUlm 
1 1.4 1.4 voldoende 

voldoende 19 26.0 26.0 
onvoldoende 16 21.9 21.9 
ruim 

3 4.1 4.1 onvoldoende 

geenidee 34 46.6 46.6 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 
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Cumulative 
Percent 

I~.~ 

97.3 
100.0 

Cumulative 
Percent 

10.4 

61.6 

91.8 

98.6 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.4 

27.4 
49.3 

53.4 

100.0 
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Valid 0 

14 

5-8 

90fmeer 

Total 

Total 

Valid ja 

nee 

blanco 

Total 

Total 

Valid ja 

nee 

blanco 

Total 

Total 

Valid ja 

nee 

blanco 

Total 

Total 
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Kultuurfabriek 

hoe vaak per jaar museumbezoek 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

16 21.9 21.9 21.9 

47 64.4 64.4 86.3 

7 9.6 9.6 95.9 

3 4.1 4.1 100.0 

73 100.0 100.0 

73 100.0 

natuurmuseum 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

24 32.9 32.9 32.9 

35 47.9 47.9 80.8 

14 19.2 19.2 100.0 

73 100.0 100.0 

73 100.0 

historisch museum 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

38 52.1 52.1 52.1 

21 28.8 28.8 80.8 

14 19.2 19.2 100.0 

73 100.0 100.0 

73 100.0 

Valid Cumulativ 
t- requeJ4C6 t'erce41.8 t-'er~.8 l"'erc~.8 

14 19.2 19.2 100.0 

73 100.0 100.0 

73 100.0 
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Valid ja 

nee 

blanco 

Total 

Total 

Valid ja 
nee 

blanco 

Total 

Total 

Valid ja 

nee 

blanco 

Total 

Total 

museum voor beeldende kunst 

Valid 
Frequency Percent Percent 

26 35.6 35.6 

24 32.9 32.9 

23 31.5 31.5 

73 100.0 100.0 

73 100.0 

anders 

Valid 
Frequency Percent Percent 

5 6.8 6.8 

54 74.0 74.0 

14 19.2 19.2 

73 100.0 100.0 

73 100.0 

voldoende musea 

Valid 
Freauency Percent Percent 

49 67.1 67.1 

22 30.1 30.1 

2 2.7 2.7 

73 100.0 100.0 

73 100.0 

Hoe vaak per jaar bezoekt u een theater? 

Valid 
Freauency Percent Percent 

Valid o keer 
20 27.4 27.4 per jaar 

1-4 keer 
39 53.4 53.4 per jaar 

5-8 keer 
12 16.4 16.4 per jaar 

9f meer 
keren per 1 1.4 1.4 
jaar 

blanco 1 1.4 1.4 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 
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Kultuurfabriek 

Cumulative 
Percent 

35.6 

68.5 

100.0 

Cumulative 
Percent 

6.8 

80.8 

100.0 

Cumulative 
Percent 

67.1 

97.3 

100.0 

Cumulative 
Percent 

27.4 

80.8 

97.3 

98.6 

100.0 
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Zijn er voldoende theaters in uw omgeving? 

Valid 
Frequency Percent Percent 

valle ja ::>u 08.::> 08.::> 

nee 19 26.0 26.0 
blanco 4 5.5 5.5 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

Kultuurfabriek 

Cumulative 
Percent 

08.::> 

94.5 
100.0 

Wat vlndt u van het aanbod dat de theaters in uw omgeving hebben? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

valla rUlm 
7 9.6 9.6 9.6 voldoende 

voldoende 33 45.2 45.2 54.8 
onvoldoende 18 24.7 24.7 79.5 
geen idee 10 13.7 13.7 93.2 
blanco 5 6.8 6.8 100.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

Hoe vaak per jaar bezoekt u een gaJerieiexpositieruimte? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

valle v Keer 
34 46.6 46.6 46.6 per jaar 

1-4 keer 
33 45.2 45.2 91.8 per jaar 

5-8 keer 
4 5.5 5.5 97.3 per jaar 

90fmeer 
keren per 1 1.4 1.4 98.6 
jaar 

blanco 1 1.4 1.4 100.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

voldoende galerieJexpositierulmten 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

valle ja 4;' ::>8.~ ::>tU:I 58.9 

nee 21 28.8 28.8 87.7 
blanco 9 12.3 12.3 100.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 
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mate culturele Yoorzieningen 

Valid 
Frequency Percent Percent 

valla rulm 
10 13.7 13.7 

voldoende 

voldoende 40 54.8 54.8 
onvoldoende 22 30.1 30.1 
blanco 1 1.4 1.4 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

culturele films/filmzaal 

Valid 
Frequency Percent Percent 

valla Ja 10 ~4.1 24.f 

nee 55 75.3 75.3 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

fotografie 

Valid 
Frequency Percent Percent 

valla Ja 1;:S 1f.ts 1f.ts 

nee 60 82.2 82.2 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

exposities 

Valid 
Frequency Percent Percent 

valla Ja 19 20.U 'Lo.U 

nee 54 74.0 74.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

theater 

Valid 
Frequency Percent Percent 

valla Ja 21 ;:sr.u ;:Sf.U 

nee 46 63.0 63.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 
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Cumulative 
Percent 

13.7 

68.5 
98.6 

100.0 

Cumulative 
Percent 

'L4. f 

100.0 

Cumulative 
Percent 

H.ts 

100.0 

Cumulative 
Percent 

'LO.U 

100.0 

Cumulative 
Percent 

;:Sf.U 

100.0 
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vallo 

Total 

Total 

vallo 

Total 

vallo 

Total 

Total 

49 

Ja 
nee 

Total 

Ja 
nee 

Total 

ja 

nee 

Total 

Ja 
nee 

Total 

Ja 
nee 

Total 

theatercafes 

Frequency Percent 
:l4 ;j:l.~ 

49 67.1 
73 100.0 
73 100.0 

museum 

49 67.1 
73 100.0 
73 100.0 

galerie 

Frequency Percent 
10 :lU.o 

58 79.5 
73 100.0 
73 100.0 

disco 

Frequency Percent 
10 :lU.O 

58 79.5 
73 100.0 
73 100.0 

Iiterair cafe 

58 
73 
73 

79.5 
100.0 
100.0 

Valid 
Percent 

;j:l.~ 

67.1 
100.0 

67.1 
100.0 

Valid 
Percent 

2U.O 

79.5 
100.0 

Valid 
Percent 

2U.O 

79.5 
100.0 

79.5 
100.0 

Kultuurfabriek 

Cumulative 
Percent 

;j:l.~ 

100.0 

100.0 

Cumulative 
Percent 

2u.o 

100.0 

Cumulative 
Percent 

2U.O 

100.0 

100.0 
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vallO Ja 
nee 

Total 

Total 

vallo Ja 
nee 

Total 
Total 

vallo Ja 
nee 

Total 

Total 

Valid erg goed 
goed 
niet zo 
goed 
helemaa1 
nietgoed 
blanco 
Total 

Total 
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popzaal 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

1L 10.4 1t:.SA 1t:.SA 

61 83.6 83.6 100.0 
73 100.0 100.0 
73 100.0 

anders 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

lU 1;:1.r 1;:1. ( 1;:1. { 

63 86.3 86.3 100.0 
73 100.0 100.0 
73 100.0 

eerder van stichting gehoord 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

11 1~.1 1:>.1 1:>.1 

62 84.9 84.9 100.0 
73 100.0 100.0 
73 100.0 

mening plan stichting 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

10 LU:J :l1.~ :l1.~ 

45 61.6 61.6 83.6 

4 5.5 5.5 89.0 

4 5.5 5.5 94.5 

4 5.5 5.5 100.0 
73 100.0 100.0 
73 100.0 
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valla Ja, zeKer 

ja, 
waarschijnlijk 

nee, 
waarschijnlijk 
niet 

nee, zeker niet 

blanco 

Total 

Total 

toekomstig bezoek 

Frequency Percent 
1~ LO.U 

32 43.8 

17 23.3 

4 5.5 

1 1.4 
73 100.0 
73 100.0 

imago Venlo verbeterd 

Frequency Percent 
valla Ja ~I b4.~ 

nee 13 17.8 
blanco 13 17.8 
Total 73 100.0 

Total 73 100.0 

Kultuurfabriek 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

Lo.U Lo.U 

43.8 69.9 

23.3 93.2 

5.5 98.6 

1.4 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

t)~.4 O~.~ 

17.8 82.2 
17.8 100.0 

100.0 

kunst en cultuur leefklimaat verbeteren 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

valla Ja ';)( tH.1 fts.l (ts.l 

nee 12 16.4 16.4 94.5 
blanco 4 5.5 5.5 100.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 

ateliers 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

valla Ja ;$';) 4/.~ 4t.~ 4{.~ 

nee 38 52.1 52.1 100.0 
Total 73 100.0 100.0 

Total 73 100.0 
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vana Ja 
nee 

Total 
Total 

vana Ja 
nee 

3 
Total 

Total 

valla ja 

nee 

Total 

Total 

valla ja 

nee 

Total 

Total 

valla ja 

nee 

3 
Total 

Total 

52 

expositieruimten 

Frequency Percent 
40 01.0 

28 38.4 
73 100.0 
73 100.0 

museum 

Frequency Percent 
:lH ;JH.4 

44 60.3 
1 1.4 

73 100.0 
73 100.0 

galerie 

Frequency Percent 
~1 4:.!.O 

42 57.5 
73 100.0 
73 100.0 

beeldende kunst 

Frequency Percent 
:..!l:I ".:!Jl:I. f 

44 60.3 
73 100.0 
73 100.0 

literatuur 

Frequency Percent 
:lU :If.4 

52 71.2 
1 1.4 

73 100.0 
73 100.0 

Kultuurfabriek 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

01.0 bl.b 

38.4 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

;Jt:l.4 ~H.4 

60.3 98.6 
1.4 100.0 

100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

4:.!.0 4:.!.O 

57.5 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

",jl:lJ {sl:IJ 

60.3 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

:.!f.4 :.!fA 

71.2 98.6 
1.4 100.0 

100.0 
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valla Ja 
nee 

3 
Total 

Total 

vallo Ja 
nee 

Total 

Total 

vallo Ja 
nee 

3 
Total 

Total 

vallo Ja 
nee 

Total 

Total 

vallo Ja 
nee 

3 
Total 

Total 
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theaterzaal 

Frequency Percent 
;;so 4~ . .j 

36 49.3 
1 1.4 

73 100.0 
73 100.0 

theatercafe 

Frequency Percent 
4U o4.~ 

33 45.2 
73 100.0 
73 100.0 

llteralr cafe 

Frequency Percent 
:£0 ;;S0.0 

46 63.0 
1 1.4 

73 100.0 
73 100.0 

disco 

Frequency Percent 
14 l~.L 

59 BO.B 
73 100.0 
73 100.0 

restaurants 

Frequency Percent 
40 04.~ 

32 43.8 
1 1.4 

73 100.0 
73 100.0 

Kultuurfabriek 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

4~.;;S 4~.;:S 

49.3 9B.6 

1.4 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

O4.tS O4.tS 

45.2 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

;;S0.0 ;;s0.0 

63.0 9B.6 

1.4 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

l~.L l~.L 

80.B 100.0 
100.0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

04.tS ::>4. tS 

43.8 9B.6 

1.4 100.0 
100.0 
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valla Ja 
nee 

Total 

Total 

valla Ja 
nee 

3 
Total 

Total 

valla Ja 
nee 

Total 
Total 

valla Ja 
nee 

Total 

Total 

valla Ja 
nee 

Total 

Total 

54 

Kultuurfabriek 

bioscopen 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

3Z 43.tj 43.tj 4;j.tj 

41 56.2 56.2 100.0 

73 100.0 100.0 
73 100.0 

winkels 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

:£tj 38.4 3tj.4 3tj.4 

44 60.3 60.3 98.6 
1 1.4 1.4 100.0 

73 100.0 100.0 
73 100.0 

kantoorruimten 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

::> 0.8 0.8 o.ts 

68 93.2 93.2 100.0 

73 100.0 100.0 
73 100.0 

oefenruimten muzikanten 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

40 03.U b;j.U b;j.U 

27 37.0 37.0 100.0 

73 100.0 100.0 
73 100.0 

popzaal 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

1~ ~t5.u 20.0 :£o.u 

54 74.0 74.0 100.0 
73 100.0 100.0 
73 100.0 
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Bijlage 4 Adressen 

Michael Poell 
Bruchweg 28 
0-47574 Goch 

Marcus Trappen 
Ottersring 2 
47627 Kevelaer 

Familie Toubartz 
Rheinstrasse 35 
47623 Kevelaer 

Reingilde Zoon 
Waldecker Strasse 25 
47623 Kevelaer 

M. Kelin 
Tinelstraat 78 
5924 VX Bleriek 

M. Bos en A. van Beuzekom 
Herungerwerg 221 
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Er is in de voor de combinatie van nomina Ie variabelen voor Cramer's V gekozen, omdat 
deze testprocedure in deze situatie de minste nadelen oplevert Cramer's V wordt als 
voigt berekend: v2 

... 'll (N * Min (r-1,c-1». In deze formule is ·l de chi-kwadraat 
verdeling. Min (r-1 ,c-1) is de kleinste van het aantal rijen en het aantal kolommen, min 1. 
N stelt in deze formule het aantal onderzoekseenheden voor. De Cramer'V is altijd 
positief. 

Bij combinaties van ordinale variabelen of van een hogere meetschaal wordt de 
Spearman's rho correlation coefficient toegepast. Bij een perfect verband is de uitkomst 
hiervan uniteil Correlatie is, in woorden: covariantie tussen twee variabelen, gedeeld 
door de wortel uit het product van hun varianties. 

De statistische procedures, die in dit onderzoek toegepast worden hebben betrekking op 
twee dimensies. Oit betekent dat er aileen mogelijke relaties worden onderzocht tussen 
twee variabelen. Het is mogelijk. dat een derde variabele de relatie be"invloedt. Men 
moet deze mogelijkheid altijd in aOOt hooden! Bij al de statistische procedures wordt een 
betrouwbaarheid van meer dan 80% gehanteerd. 

Voor meer informatie over deze statistische testprocedures kunt u de literatwrlijst 
raadplegen. 
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