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SARA DE GROOT
STANLEY SOOSAIPILLAJ

AMSTERDAM, DECEMBER 2020

KUNST EN CULTUUR ONDER

OUDEREN



INHOUDSOPGAVE

> Vooraf 03

> Aanleiding en doel onderzoek 04

> Onderzoeksverantwoording 05

> Resultaten 06

> Bijlagen 13

2

IN
H

O
U

D
S

O
P

G
A

V
E



3

V
O

O
R

A
F

Deze ook niet helemaal



AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK

Lancering Lang Leve Kunst

> Het is voor iedereen belangrijk om leuke dingen te doen in je vrije tijd. 

Dit heeft namelijk een positief effect op je lichamelijke en mentale 

gezondheid. Zeker voor ouderen is dit relevant.

> Het programma Lang Leve Kunst is opgezet om kunst- en 

cultuurparticipatie onder ouderen (65+) te stimuleren. 

> Lang Leve Kunst is een nieuw fonds waar organisaties die culturele 

activiteiten voor ouderen organiseren subsidie en ondersteuning kunnen 

aanvragen. Het fonds wordt begin 2021 gelanceerd.

Vrijetijdsbesteding van 60-plussers in kaart

> Om de lancering van het fonds meer media-aandacht te geven, is een PR 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gaat in op de beleving van kunst 

en cultuur en de hobby’s en activiteiten van 60-plussers.

> Lang Leve Kunst richt zich op 70-plussers. De groep 60 t/m 69 jarigen is 

de potentiële doelgroep voor de komende jaren en is daarom ook 

meegenomen in het onderzoek.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Methode en doelgroep

> Dit onderzoek is uitgevoerd onder Nederlanders van 60 jaar en ouder. 

> In het rapport noemen wij deze doelgroep: 60-plussers.

> Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. In totaal hebben 1.061 

60-plussers de vragenlijst helemaal ingevuld, waarvan:

◦ 522 in de leeftijd van 60 t/m 69 jaar

◦ 539 van 70 jaar en ouder

> De steekproef is representatief voor Nederlanders van 60 jaar en ouder 

naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. 

Leeswijzer

> Op de volgende pagina’s beschrijven wij de resultaten van 60-plussers in 

totaal. In de grafieken tonen wij de belangrijkste resultaten. 

> De verschillen tussen onderstaande subgroepen zijn getoetst op 

significantie. De significante en relevante verschillen worden tekstueel 

beschreven. 

◦ geslacht, 

◦ leeftijdsgroepen 60 t/m 69 jaar en 70 jaar en ouder, 

◦ mate van stedelijkheid,

◦ huishoudsituatie (alleen of met partner). 
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Deze foto is ook niet 
helemaal scherp
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Niet scherp



BIJNA DE HELFT VAN DE 60-PLUSSERS HEEFT VROEGER CULTURELE HOBBY’S BEOEFEND. TWEE VAN DE VIJF

HEEFT DIT IN DE AFGELOPEN TWEE JAAR GEDAAN
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36%

33%

32%

28%

26%

22%

16%

16%

7%

6%

6%

3%

3%

2%

1%

1%

0%

19%

11%

Tuinieren

Sporten

Een denksport

Reizen

Bakken en koken

Musea bezoeken

Fotograferen

Handwerken

Schilderen of tekenen

Een instrument bespelen

Zingen in een koor of band

Een taal leren

Gedichten of verhalen schrijven

Dansen

Filmen

Keramiek of beelden maken

Toneel spelen

Anders, namelijk:

Geen van deze

Welke van de onderstaande activiteiten heeft u in de afgelopen 2 

jaar actief als hobby beoefend?

Basis: 60-plussers (n=1.061)

O.a. computeren, klussen, 

lezen en wandelen

13%

28%

7%

21%

7%

9%

12%

12%

6%

14%

10%

7%

3%

15%

6%

2%

6%

6%

19%

Tuinieren

Sporten

Een denksport

Reizen

Bakken en koken

Musea bezoeken

Fotograferen

Handwerken

Schilderen of tekenen

Een instrument bespelen

Zingen in een koor of band

Een taal leren

Gedichten of verhalen schrijven

Dansen

Filmen

Keramiek of beelden maken

Toneel spelen

Anders, namelijk:

Geen acitiviteiten als hobby beoefend

En welke van de onderstaande activiteiten heeft u vroeger 

als hobby beoefend, maar doet u nu niet meer?

Basis: 60-plussers (n=1.061)

41%
heeft in de afgelopen 

2 jaar weleens 

culturele hobby’s 

beoefend

45% 
heeft vroeger 

culturele hobby’s 

beoefend

70-plussers 

hebben vroeger 

vaker aan culturele 

hobby’s gedaan 

dan 60 t/m 69 

jarigen
> 70-plussers hebben 

vaker vroeger aan 

culturele hobby’s 

gedaan dan 60 t/m 

69 jarigen (50% 

versus 41%).

Culturele hobby’s

Overige hobby’s



RUIM EEN DERDE ONDERNEEMT REGELMATIG CULTURELE ACTIVITEITEN BUITENSHUIS. BIJNA ÉÉN OP DE VIJF 60-
PLUSSERS VINDT OF LIJKT HET LEUK OM ZELF EEN CULTURELE ACTIVITEIT UIT TE VOEREN
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In hoeverre zijn de volgende stellingen wel of niet op u van toepassing? 

% (helemaal) van toepassing

Basis: 60-plussers (n=1.061)

> 60-plussers die vroeger en/of in de afgelopen 2 jaar meer culturele hobby’s hebben beoefend zijn het vaker eens met deze stellingen dan 60-plussers die 

geen culturele hobby’s hebben beoefend.

> Vrouwen vinden het vaker leuk om zelf een culturele activiteit uit te voeren dan mannen (22% versus 13%).

35%

Ik onderneem 

regelmatig culturele 

activiteiten buitenshuis

18%

Ik vind het leuk of 

het lijkt mij leuk om 

zelf een culturele 

activiteit uit te 

voeren

39%

Kunst en cultuur zijn 

belangrijk in mijn 

leven



VEEL 60-PLUSSERS GEVEN AAN DAT HET HEN LEUK LIJKT OM IETS NIEUWS TE LEREN OF EEN OUDE HOBBY OP

TE PAKKEN, VOORAL DE GROEP DIE AL EERDER CULTURELE HOBBY’S HEBBEN UITGEVOERD
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29%

Het lijkt mij leuk om 

een oude hobby op 

te pakken

42%

Het lijkt mij leuk om 

iets nieuws te leren

> Vrouwen lijkt het vaker leuk om een oude hobby op te pakken dan mannen (33% versus 25%).

> 39% van de 60-plussers die vroeger aan culturele hobby’s hebben gedaan, lijkt het leuk om dit weer op te pakken. 

> 60 t/m 69 jarigen lijkt het vaker leuk om iets nieuws te leren dan 70-plussers (50% versus 34%).

> 60-plussers die in de afgelopen 2 jaar culturele hobby’s hebben uitgevoerd geven vaker aan dat het hen leuk lijkt om iets nieuws te leren (53%), maar ook 

36% van de groep die deze hobby’s niet heeft beoefend geeft aan dat het hen leuk lijkt.

Het gaat om activiteiten waarbij u zelf actief of creatief bezig bent met kunst en cultuur.

In hoeverre zijn de volgende stellingen wel of niet op u van toepassing? 

% (helemaal) van toepassing

Basis: 60-plussers (n=1.061)



DRIEKWART VAN DE 60-PLUSSERS LIJKT HET LEUK OM EEN CREATIEVE HOBBY’S (WEER) TE DOEN, LOS VAN

EVENTUELE BEPERKINGEN. FOTOGRAFEREN IS HET POPULAIRST ONDER DE 60-PLUSSERS

43%

29%

25%

25%

19%

18%

14%

14%

12%

8%

Fotograferen

Leren hoe je social media gebruikt

Een instrument bespelen

Schilderen of tekenen

Zingen

Dansen

Filmen

Gedichten of verhalen schrijven

Keramiek of beelden maken

Toneelspelen of een voorstelling maken

Lijken onderstaande hobby’s of activiteiten u leuk om te leren of 

weer te doen, als dat zou kunnen?* (% ja)

Basis: 60-plussers (n=1.061)

> Vrouwen vinden het vaker leuk om schilderen of tekenen, 

gedichten of verhalen schrijven, dansen, zingen, toneelspelen en 

keramiek of beelden maken te leren.

> Mannen vinden het vaker leuk om te leren fotograferen en filmen.

> 60 t/m 69 jarigen vinden vaker schilderen of tekenen, een 

instrument bespelen, fotograferen en keramiek of beelden maken 

leuk om te leren dan 70-plussers.

> 70-plussers vinden het vaker leuk om te leren hoe je social media 

gebruikt.
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74%
van de 60-plussers 

lijkt het leuk om 

minimaal één van 

deze hobby’s te 

leren of weer te 

doen

* Ga er van uit dat er geen belemmeringen zijn: geen kosten, geen 
coronamaatregelen en geen andere beperkingen die u zelf mogelijk ervaart.



PLEZIER EN LEUK OM IETS SAMEN MET ANDEREN TE DOEN ZIJN DE BELANGRIJKSTE REDENEN OM EEN CREATIEVE, 
CULTURELE HOBBY TE LEREN OF WEER OP TE PAKKEN
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47%

38%

32%

31%

29%

27%

24%

17%

13%

1%

13%

4%

Het geeft me veel plezier om dit te doen

Leuk om samen iets met anderen te doen

Het is een zinvolle tijdsbesteding

Het doet me goed om iets nieuws te leren

Het houdt mij scherp

Ik wil iets creatiefs doen

Ik wil nieuwe mensen leren kennen

Kunst en cultuur zijn belangrijk in mijn leven

Meer betrokken zijn bij mensen uit mijn buurt

Anders, namelijk

Geen specifieke reden

Weet ik niet

Wat zijn voor u redenen om iets nieuws te leren of te doen, of om een 

oude hobby weer op te pakken?

Basis: indien minimaal 1 hobby leuk lijkt om te leren/doen (n=789)

> Voor vrouwen zijn plezier, leuk om samen met anderen iets te 

doen, nieuwe mensen leren kennen of iets creatiefs doen vaker 

redenen om iets nieuws te leren.

> Voor mannen is de reden vaker dat het ze scherp houdt.

> 60 t/m 69 jarigen geven vaker aan dat het hen plezier doet, dat 

het ‘ze goed doet’ of dat ze iets creatiefs willen doen.

> Voor 60-plussers in niet-stedelijke gebieden is ‘meer betrokken 

zijn bij mensen uit de buurt’ vaker een motivatie.



LICHAMELIJKE BEPERKINGEN, GEEN BEHOEFTE MEER AAN DIT SOORT HOBBY’S EN DE KOSTEN ZIJN DE

BELANGRIJKSTE BARRIÈRES BIJ HET UITVOEREN VAN DE ACTIVITEITEN
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27%

25%

21%

13%

13%

10%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

3%

4%

16%

3%

Ik heb lichamelijke beperkingen

Geen behoefte meer aan dat soort hobby’s 

Het kost (te veel) geld

Ik vind het snel te druk of te veel

Ik heb er geen tijd voor

Ik denk dat ik er niet goed in ben

Ik weet niet wat er in mijn regio wordt georganiseerd

Aanbod van activiteiten spreekt me niet aan

Ik hou niet zo van gezelschappen

Ik weet niet met wie ik moet gaan

Ik heb geen vervoer

Dat is meer voor jongere mensen

Bang dat ik de enige ben die alleen komt

Anders, namelijk

Geen specifieke reden

Weet ik niet

Wat zijn redenen, of zouden voor u redenen zijn, waardoor u (uiteindelijk) niet 

iets nieuws zal gaan doen of leren, of om geen oude hobby op te pakken?

Basis: 60-plussers (n=1.061)

> Mannen geven vaker aan dat zij geen behoefte meer hebben aan 

dit soort hobby’s of omdat het aanbod in de regio ze niet 

aanspreekt.

> Voor vrouwen is dit vaker vanwege lichamelijke beperkingen, de 

kosten, dat ze weten niet met wie ze moeten gaan, geen vervoer 

hebben of omdat ze het snel te druk of te veel vinden.

> Voor 60 t/m 69 jarigen is de reden vaker dat het (te veel) geld kost 

of dat ze er geen tijd voor hebben.

> 70-plussers hebben vaker geen behoefte meer aan dat soort 

hobby’s, lichamelijke beperkingen of vinden dat het meer voor 

jongere mensen is.

> In stedelijke gebieden is ‘geen vervoer’ of dat het (te veel) geld 

kost vaker een barrière.

> Voor 60-plussers die alleen wonen zijn lichamelijke beperkingen, 

de kosten, dat ze niet weten met wie ze moeten gaan en dat ze 

geen vervoer hebben vaker een barrière dan bij dan 60-plussers 

die met een partner wonen.
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33%

65%

2%

Ik woon alleen

Ik woon samen met mijn

partner

Anders, namelijk…

Wat is uw huishoudsituatie?

Basis: 60-plussers (n=1.061)

24%

26%

23%

26%

Grote stad (meer dan

150.000 inwoners)

Middelgrote stad

(50.000-100.000

inwoners)

Kleinere stad of dorp

(20.000-50.000

inwoners)

Klein dorp (minder dan

20.000 inwoners)

In wat voor dorp of stad woont u?

Basis: 60-plussers (n=1.061)

97%

1%

0%

1%

Ik woon zelfstandig

Ik woon in een

aanleunwoning, serviceflat

of soortgelijk

Ik woon in een

verzorgingstehuis of andere

instelling

Anders, namelijk…

Hoe is uw woonsituatie?

Basis: 60-plussers (n=1.061)



60-PLUSSERS DIE HET LEUK VINDEN OM IETS NIEUWS TE LEREN

Profiel Totaal 

(n=1.061)

60-plussers die
iets nieuws 
willen leren

(n=445)

Geslacht

Man 47% 45%

Vrouw 53% 55%

Leeftijd

60 t/m 69 jaar 49% 58%

70 jaar en ouder 51% 42%

Opleidingsniveau

Laag 44% 34%

Middel 34% 39%

Hoog 22% 27%

Profiel 

> In de tabel is het profiel van de 60-plussers die het leuk vinden om iets nieuws te leren 

weergegeven. Deze groep is iets jonger en wat hoger opgeleid dan de groep die het niet 

leuk vindt om iets nieuws te leren. 

Verschillen tussen 60-plussers die het wél leuk lijken om iets nieuws te leren en die het niet 

leuk lijken

> 60-plussers die het wel leuk lijken hebben de afgelopen 2 jaar vaker een culturele hobby 

beoefend (52% versus 28%) en hebben dat vroeger ook gedaan (50% versus 38%).

> Kunst en cultuur zijn belangrijker in hun leven (59% versus 18%), ondernemen vaker 

regelmatig culturele activiteiten buitenshuis (50% versus 17%), het lijkt hen vaker leuk om 

zelf culturele activiteiten uit te voeren (29% versus 6%) en het lijkt hen vaker leuk een oude 

hobby op te pakken (50% versus 11%).

> Plezier en leuk om samen met anderen iets te doen zijn voor iedereen belangrijke redenen 

om iets nieuws te leren of om een oude hobby op te pakken. De groep die het leuk lijkt 

iets nieuws te leren, geeft veel meer redenen aan waarom ze dit zouden willen doen 

waaronder: het doet me goed om iets nieuws te leren, het houdt mij scherp en ik wil 

nieuwe mensen leren kennen.

> Voor de 60-plussers die het leuk lijkt om iets nieuws te leren zijn het kost (te veel) geld, 

geen tijd, niet weten wat er in de regio wordt georganiseerd, denken dat ze er niet goed in 

zijn, niet weten met wie ze moeten gaan en bang dat ze de enige zijn die alleen komt 

vaker een reden om uiteindelijk niet iets nieuws te leren dan voor 60-plussers die het niet 

leuk lijken om iets nieuws te leren.

> Kosten zijn een relatief grote barrière voor deze groep (28%) en 13% geeft aan dat zij niet 

weten wat er in de regio wordt georganiseerd.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Steekproefomvang en betrouwbaarheid

> Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft 

zijn of haar mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de 

populatie uitspraken te doen, dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij 

een steekproefomvang van n=1.061 bedraagt de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 3,0%.

Steekproef en steekproefkader

> Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van de NetPanel Adviesraad.  

Representativiteit

> De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De representativiteit is 

bereikt door weging van de resultaten. 

> Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de wegingsvariabelen. Als 

referentiebestand hebben we gebruik gemaakt van de Gouden Standaard 2019, ontwikkeld door de 

MOA en het CBS, en van gegevens van het CBS. 

Vragenlijst

> De vragenlijst heeft online gestaan van 2 tot en met 9 december 2020. De vragenlijst is in nauw 

overleg met Jonne Boesjes (Bureau LICHT) tot stand gekomen. Gemiddeld hebben 60-plussers 4 

minuten nodig gehad om de vragenlijst in te vullen.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Weging

> In de tabel zijn de wegingsvariabelen terug te 

vinden met een overzicht van de aantallen voor 

en na weging. 
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Geslacht en leeftijd Ongewogen n Gewogen n

Opleidingsniveau

Man Laag Middel Hoog Laag Middel Hoog

60 t/m 69 jaar 64 135 84 78 103 77

70 jaar en ouder 86 135 110 93 90 61

Vrouw

60 t/m 69 jaar 96 101 67 116 93 55

70 jaar en ouder 89 53 41 179 79 38



ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Profiel 
deelnemers 

Totaal 

(n=1.061)

60 t/m 69 
jarigen
(n=522)

70 jaar en 
ouder 

(n=539)

Geslacht

Man 47% 50% 45%

Vrouw 53% 50% 55%

Leeftijd

60 t/m 69 jaar 49% 100% 0%

70 jaar en ouder 51% 0% 100%

Opleidingsniveau

Laag 44% 37% 50%

Middel 34% 38% 31%

Hoog 22% 25% 18%

Profiel deelnemers

> In de tabel is het profiel van de 60-plussers 

weergegeven.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Omschrijving Aantal

Aantal uitnodigingen (bruto steekproef) 2.601

Gestart met vragenlijst 1.069

Afgehaakt 7

Uitgescreend (niet goed ingevuld) 1

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) 1.061

Respons

> In totaal hebben 1.061 60-plussers de 

vragenlijst helemaal ingevuld. Er zijn 2.601 

uitnodigingen voor het onderzoek verstuurd. 

De respons bedraagt 41%.
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Sara de Groot 

Sara@ruigroknetpanel.nl

Stanley Soosaipillaj 

Stanley@ruigroknetpanel.nl
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