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Inleiding 
 

De derde editie van de campagne iktoon – kunst van iedereen is een feit. Ook in juni 2018 toonden 

tienduizenden kunstenaars hun kunsten, talenten en plezier. De ingezette koers naar een scherpe 

focus op gemeenten en lokale coördinatoren is dit jaar verder doorgevoerd. De BNG Bank 

Cultuurparticipatieprijs, waarin gemeenten hun beleid en uitvoering op het gebied van 

cultuurparticipatie met trots kunnen laten zien, werd geïntroduceerd met direct 70 aanmeldingen 

vanuit 40 gemeenten. Verder groeide het aantal coördinatoren gestaag door van 72 naar 80. En we 

richtten onze pijlen in de persbenadering met succes op lokale en regionale media, met een grote 

spreiding over het land. Nog nooit verschenen er zoveel publicaties over iktoon.   

De bewuste keuze voor regionale focus brengt met zich mee dat er een verschuiving plaatsvindt in de 

kwantitatieve resultaten. Zo stijgen dankzij de extra coördinatoren ook de deelnemers- en 

publieksaantallen, maar daalt het aantal gemeenten waar activiteiten plaatsvinden vanwege minder 

werving bij kleinere organisaties. En door regionale media aandacht zijn er wel meer gerichte 

publicaties, maar is de media-waarde lager vanwege het relatief kleine bereik van deze kanalen.  

We werkten samen met vele partners door het land om de waarde van kunstbeoefening zichtbaar en 

daarmee toegankelijk te maken. Deze campagne is succesvol te noemen, juist door de bundeling van 

krachten: landelijk, regionaal en lokaal, door alle lagen van de bevolking. Wij danken de 

subsidieverstrekkers voor het financieel mogelijk maken en alle partners voor hun waardevolle inzet 

op vele gebieden.  

Voor u ligt de evaluatie van iktoon, editie 2018. Deze is onder andere tot stand gekomen door middel 

van het analyseren van enquêtes onder deelnemers en coördinatoren, het jaarlijks terugkerend 

onderzoek naar zichtbaarheid en waardering van amateurkunst onder het Nederlands publiek, de 

knipsellijst van alle verschenen online en offline publicaties en de cijfers met betrekking tot het 

bereik van website en social media.  

In hoofdstuk 1 een overzicht van alle kwantitatieve resultaten in een tabel van cijfers, vergeleken 

met voorgaande jaren, met in 1.2 een analyse van de belangrijkste resultaten van iktoon 2018 en in 

1.3 de balans van de afgelopen 3 jaar.  

In hoofdstuk 2 volgt de onderbouwing in termen van zichtbaarheid en waardering. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de kwantitatieve resultaten van het aantal coördinatoren, deelnemende 

(amateur)kunstenaars, activiteiten en bezoekers, maar ook hun waarde en ervaringen.  

Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de behaalde media aandacht en de gekozen strategie.  

Hoofdstuk 5 bevat een korte analyse van de gebruikers van de website van iktoon.  

Hoofstuk 6 is een analyse van de eerste editie van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs.  

Hoofdstuk 7 vertelt meer over de bundeling van krachten tussen de platforms van Cultuurdeelje en 

iktoon en geeft aan wat de inbreng is van de partners uit het Platform Promotie Cultuurparticipatie.  

Hoofdstuk 8 is een uiteenzetting van overige activiteiten zoals deze beschreven staan in de 

subsidieaanvraag van dit jaar.  

  



1. Doelen en resultaten 
 

1.1 Belangrijkste cijfers editie 2018 

 

Resultaat 
2018 

Onderwerp 

 

Resultaat                    
2017 

Resultaat 
2016 

Resultaat 
2015 

  
Partijen, deelnemers en publiek 

 

 Partners in het Platform Promotie 
Cultuurparticipatie, inclusief 
Cultuurdeelje 

18 15 gestart met 
9 

 Coördinatoren  72 65 50 

 Partijen die 1 of een aantal 
activiteiten initieerde (excl. de 
coördinatoren) 

394 450 bijna 200 

 Gemeenten waarin activiteiten 
plaatsvonden  

130 169 96 

Gemeenten inclusief BNG Bank 
Cultuurparticipatieprijs 

   

Nieuw in 2018: Deelnemende 
gemeenten aan de BNG Bank 
Cultuurparticipatieprijs  

   

 iktoon-activiteiten  

 

3.500 3.400 3.400 

 Deelnemende kunstenaars  

 

78.000 72.000 35.000 

 Publiek  185.000 200.000 128.000 

  
Sociale media 

 

 Vrienden op Facebook  3.465 2.787 900 

 Volgers op Instagram  564 432 n.v.t. 

 

(eigen posts 
Facebook en 
Instagram, 
Social 
Influencers) 

Sociaal bereik (Facebook, 
Instagram, Social Influencers, 
Twitter)  

691.500 
(eigen posts 
Facebook, 
Thunderclap)
  

1.500.000 
(#iktoon, 
Facebook, 
Instagram, 
Influencers, 
Twitter) 

 

  
Nieuwsmedia (print en online) 

 

 Publicaties over iktoon 287 190  

 Totaal advertentie waarde € 351.730 € 319.645,-  

 Totaal free publicity-waarde € 653.077,- € 617.997,-  

 Totaal bereik (oplagen/views)  7.151.337 15.503.438  

 



1.2 Analyse resultaten 2018 
 
Waarde gemeenten en coördinatoren 
Lokale coördinatoren blijken steeds weer van grote waarde in het zorgen voor publiciteit in de 

betreffende regio, het motiveren en ondersteunen van groepen en individuen en het zorgen voor 

nieuwe verbindingen en verrassende podia. Focus in 2018 was dan ook het mobiliseren van 

gemeenten en het ondersteunen van coördinatoren. Belangrijke tools hierbij waren de BNG Bank 

Cultuurparticipatieprijs, inzet op regionale media, een uitgebreide toolkit en workshops social media. 

Voor het derde jaar op rij steeg het aantal coördinatoren, wat het iktoon-netwerk steeds 

waardevoller maakt.  

BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 

Voor het eerst werd dit jaar de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs uitgereikt met een vliegende start 

van 70 aanmeldingen uit 40 gemeenten. Gemeentelijk beleid en uitvoering op het gebied van 

cultuurparticipatie zijn in the spotlights gezet, onder andere door middel van film, de website van 

iktoon en media-aandacht. Gemeenten voelden zich trots, erkend en gestimuleerd. Daarnaast is de 

financiële stimulans van € 15.000,- voor de winnende gemeente een directe manier om lokale 

cultuurparticipatie een boost te geven.  

Regionale media-aanpak 

In 2018 is de keuze gemaakt om ons te richten op lokale en regionale media door het uitlichten van 

iktoon-evenementen in diverse verspreidingsgebieden. Streven was om met al die publicaties samen 

te zorgen voor een zo groot mogelijke landelijke dekking. Dit blijkt een gouden zet met als resultaat 

een stijging van het aantal publicaties van 287 naar 463, met een goede spreiding over het land. 

Media-waarde, bereik en impact 

Door de keuze voor een regionale aanpak zijn de advertentie waarde en het bereik gedaald. Dat 

komt doordat landelijke media een veel grotere invloed hebben op deze cijfers. De inhoud van de 

publicaties op lokaal niveau sloten echter dicht aan op de kernboodschappen en het verhaal van 

iktoon. Daardoor zijn de impact (in het schema uitgedrukt als free publicity-waarde) en het bereik 

verhoudingsgewijs minder gedaald.  

Website en agenda iktoon.nl 

We constateren een stijging van het aantal gebruikers van de website met 22,53%: 13.106 in 2018 

versus 10.696 in 2017. Hiermee steeg ook het aantal activiteiten dat in de agenda is gepubliceerd: 

567 versus 429. We zijn tevreden met dit resultaat. Het blijft echter van belang acties op te zetten 

om traffic naar iktoon.nl te generen.  

 

Social influencers 

De inzet van social influencers is een efficiënte manier om traffic naar de website en social media 

kanalen te genereren. In 2018 zijn een aantal samenwerkingen opgezet met culturele influencers 

met een groot eigen netwerk aan geïnteresseerden in kunst en cultuur, die relatief eenvoudig en 

goedkoop zorgen voor het verstevigen van de merknaam iktoon.  

Platform Promotie Cultuurparticipatie en Cultuurdeelje 
In 2018 hebben het Platform Promotie Cultuurparticipatie en de leden van Cultuurdeelje de handen 

ineen geslagen. Noodzaak om samen op te trekken in de belangenbehartiging richting overheden en 

het veld wordt steeds sterker gevoeld. Dit jaar resulteerde de samenwerking onder andere in een 

gezamenlijke reactie in de vorm van een brief op de plannen van minister van Engelshoven. 



Zichtbaarheid en waardering 

We concluderen dat de gemeten waardering van mensen voor amateurkunst over de afgelopen 3 

jaar vrijwel gelijk is gebleven. De wezenlijke impact van iktoon ligt op andere vlakken, zoals het 

versterken van diegene die amateurkunst beoefenen en vaak al hoog waarderen, het zorgen voor 

verbinding en grotere zichtbaarheid. De zichtbaarheid en actiebereidheid na het zien van iktoon-

campagne uitingen is hoog, maar dit leidt niet direct tot een hogere waardering onder het algemene 

Nederlandse publiek. In hoofdstuk 2 gaan we nader in op de metingen van zichtbaarheid en 

waardering.    

 

1.3 Een balans na iktoon 2018 
 
In de vorige twee paragraven geven we de resultaten van 2018 en een beknopte analyse. Iktoon 
2018 is ook de afronding van een eerste fase van drie jaar. In deze paragraaf een schets van waar 
iktoon nu staat. 
 
Aantallen en resultaten 

- Het aantal deelnemende kunstenaars en het publiek heeft een flinke sprong gemaakt ten 
opzichte van 2015 toen het nog de Week van de Amateurkunst was. Van 2016 tot 2018 zijn 
de aantallen gestaag verder gestegen. In 2018 80.000 deelnemende kunstenaars en 210.000 
mensen publiek.  

- Het aantal lokale coördinatoren is gestegen van 50 naar 80. De professionals die lokaal 
iktoon coördineren hebben vaak een spilfunctie in de lokale omgeving en jagen deelname, 
zichtbaarheid en samenwerking aan.  

- Het aantal partners is gestegen van 9 in 2015 naar 30 in 2018. Door het bundelen van de 
krachten door de partners van Cultuurdeelje en van iktoon zijn nieuwe kansen ontstaan voor 
ontwikkelingen in de sector.  

- De zichtbaarheid en waardering van amateurkunst naar het ‘grote publiek’ is in landelijk 
perspectief vrijwel gelijk gebleven. Terwijl op andere gebieden de impact vergroot is, is er 
dus weinig verandering meetbaar naar het grote publiek. Het verleggen van de focus naar 
meer regionaal en lokaal speelt daarin mee.  

 
Lokale impact  

- In het eerste jaar van iktoon is sterk ingezet op het bereiken van zoveel mogelijk losse 
organisaties en initiatieven. Het aantal gemeenten waarin activiteiten zichtbaar waren 
tijdens iktoon steeg flink naar 196. Dat betekende niet dat in elke gemeente tal van 
activiteiten waren, een gemeente telde ook mee als 1 vereniging of initiatief zich had 
aangemeld. Het bereiken van losse initiatieven vroeg veel investering. Op basis van evaluatie 
werd echter duidelijk dat de kracht van iktoon vooral bereikt wordt als in gemeenten een 
sterke impuls is voor deelname en samenwerking. Om die reden is gekozen de energie en 
beschikbare middelen meer in te zetten op (coördinerende organisaties in) gemeenten dan 
op de losse initiatieven. Resultaat: activiteiten in ruim 130 gemeenten. 

- De kracht van iktoon is dat het verschillende lagen verbindt. Cultuurparticipatie gebeurt 
lokaal. Door het regionaal en landelijk te verbinden, ‘op te tillen’ en zichtbaar te maken, 
wordt de lokale cultuurparticipatie en deelname en samenwerking gestimuleerd.  
VNG is een van de partners en IPO heeft positief gereageerd op de uitnodiging in de brief 
‘Samen naar cultuur van iedereen’ om te praten over samenwerking in de toekomst. 
 

  



Communicatie 
- In de campagne was gebruik van sociale media een wezenlijk onderdeel. Het heeft de 

toegankelijkheid en verspreiding verbeterd en de diversiteit in de deelname met o.a. 
bijdragen van vloggers en social influencers.  

- Persoonlijke, mooie of pakkende verhalen staan centraal in de communicatiestrategie. Dit 
sluit goed aan bij ideeën om in de toekomst nog meer in te zetten op toegankelijkheid, 
maatschappelijke thema’s en doelgroepen. Lokale en landelijke media zijn geïnteresseerd in 
verhalen van mensen, zeker uit de eigen omgeving.  

- In het afgelopen jaar is vanwege minder beschikbare middelen een scherpere focus 
aangebracht worden door in de communicatie vooral in te zetten op de regionale en lokale 
media. De impact daarvan bleek lokaal groot: het aantal publicaties verdubbelde bijna naar 
463, maar de landelijke media waarde nam daardoor af.  

 
Iktoon interessant als partner 

- In de afgelopen 3 jaren waren een aantal landelijke organisaties geïnteresseerd om samen te 
werken met iktoon. Onder andere met de NS, Kunstbende, Special Arts en in het eerste jaar 
het festival Bombarie werden samen projecten opgezet. Op dit moment zijn besprekingen 
over samenwerking gestart (onder voorbehoud financiering) met de Johan Cruyff Courts (en 
Jeugdfonds Sport en Cultuur) en de Marinierskapel.  

- De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018 was een samenwerking met het BNG 
Cultuurfonds en gaf met 70 inzendingen uit 40 gemeenten een flinke impuls aan de 
zichtbaarheid van goede voorbeelden van cultuurparticipatieprojecten/organisaties en het 
daarmee samenhangende gemeentebeleid. De inzet is om de komende jaren met deze prijs 
door te gaan. De criteria waren dit jaar vrij breed. Op basis van de evaluatie is de voorkeur 
uitgesproken om meer focus te geven, bijvoorbeeld met specifiekere thema’s of doelgroepen 
per jaar. Met deze focus kan de prijs heel goed aansluiten op de doelen en doelgroepen van 
het Programma Cultuurparticipatie.  

 
Na juni 2018 richting de toekomst 

- Iktoon genereert in veel gemeenten een flinke impuls aan activiteiten, zichtbaarheid en 
samenwerking. Waar de inzet actief is, wordt de deelname aan iktoon en lokale 
samenwerking vergroot. Tegelijk is de waardering van het grote publiek landelijk niet 
gestegen. Het geeft aan dat een scherpe focus wezenlijk is. 

- Voor de Stichting Promotie Cultuurparticipatie en de partners is iktoon geen doel op zich. Het 
gaat om het doel daarachter, om het zichtbaar maken en benutten van de waarde die 
cultuurparticipatie heeft voor mensen en voor de lokale samenleving en om het bijdragen 
aan deelname en toegankelijkheid.  

- We zien iktoon als een krachtig middel om bij te dragen aan doelstellingen van minister 
Engelshoven en het Programma Cultuurparticipatie dat op dit moment ontwikkeld wordt. In 
de brief ‘Samen naar cultuur voor iedereen’ van de partners in Cultuurdeelje en iktoon van 8 
mei aan minister Van Engelshoven zijn we positief over de plannen over de investeringen in 
cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met het ministerie onderzoeken we nu de 
mogelijkheden om met iktoon de doelstellingen van het programma te versterken. Door 
meer focus op doelgroepen en maatschappelijke thema’s kunnen beide elkaar versterken en 
kan de impact van iktoon verder worden vergroot.  



2. Waardering en zichtbaarheid 
 

Ook dit jaar is onderzoek gedaan naar de waardering van 

amateurkunst in het algemeen en de zichtbaarheid van iktoon 

door middel van een representatieve steekproef onder de 

Nederlandse bevolking. Om trends te kunnen analyseren zijn 

dezelfde vragen gesteld als in voorgaande jaren.  

 

2.1 Waardering 
 

Belangrijkste vraag in het onderzoek over de waardering van amateurkunst is:   

‘Dit onderzoek gaat over amateurkunst. Amateurkunst is het bezig zijn met kunstzinnige of creatieve 

activiteiten in de vrije tijd. Hoe staat u in het algemeen tegenover amateurkunst? Kunt u uw 

antwoord toelichten?’ 

 

Er is een lichte daling in de waardering van amateurkunst in de Nederlandse samenleving op te 

merken. Het aantal mensen dat een (zeer) positief oordeel heeft is ten opzichte van 2017 (in het 

schema aangeduid als 2-meting) met 1% gedaald. Het aantal mensen dat een (zeer) negatief oordeel 

heeft is met 0,2 % gestegen. De verschillen zijn echter dusdanig klein dat er geen conclusies aan 

verbonden kunnen worden.  

Ook andere vragen rond dit thema zijn de antwoorden niet of nauwelijks anders dan in voorgaande 

jaren.   

Conclusie: de waardering voor amateurkunst in de Nederlandse samenleving vertoont in de 

afgelopen jaren geen significante verschillen.  

 

2.2 Zichtbaarheid 
 

De zichtbaarheid van de iktoon campagne ligt in lijn met die van voorgaande jaren, maar vertoont 

een lichte daling. In 2018 heeft 9,6 % iets gehoord, gezien of gelezen over iktoon. In 2017 was dit nog 

10,5%. Opgemerkt kan worden is dat dit percentage nog steeds hoog is.  

“Amateurkunst verbindt 

mensen, maakt verschillen 

kleiner en geeft plezier 

aan brede 

bevolkingsgroepen.” 



Er is ook minder actie ondernomen nu het zien van de campagne uitingen, zoals is te zien in 

onderstaand overzicht.   

 

Conclusie: de zichtbaarheid van iktoon onder het Nederlands publiek is licht afgenomen, maar nog 

steeds hoog.  

 

3. Kwantitatieve doelstellingen 
 

Net zoals ieder jaar zijn er vlak na de maand juni enquêtes verspreid onder coördinatoren iktoon en 

organisatoren van losse activiteiten. Hiermee kunnen we een schatting maken van het aantal 

activiteiten, deelnemers en bezoekers. Daarnaast is er gevraagd naar ervaringen en feedback. 

 

3.1 Coördinatoren 
 

Voor het derde jaar op rij is het aantal coördinatoren gestegen, dit 

jaar van 72 naar 80. Coördinatoren zijn voor iktoon essentieel 

omdat zij zorgen voor een lokale inbedding van de campagne. Zij 

zijn de spil in het lokale veld, kennen hun omgeving en zorgen voor 

verbindingen. Het blijft daarom van belang in te zetten op het 

werven van nieuwe en het ondersteunen van de huidige 

coördinatoren.  

 

Coördinatoren vervulden hun rol in 2018 op de volgende manieren: 

● Ik heb gezorgd voor publiciteit in mijn regio (100%) 
● Motiveren van groepen en individuen om mee te doen 

(68,75%) 

● Ondersteunen van groepen en individuen bij hun eigen 

organisatie (68,75%) 

● Organiseren en initiëren van activiteiten in mijn gemeente 

(62,5%) 

● Verbindingen leggen met andere organisaties (zoals bijv. 

winkels, bouwplaatsen, bibliotheken, het ov, de bioscoop 

etc.) (50%) 

● Zorgen voor nieuwe en verrassende podia (37,50%) 

 

Conclusie: coördinatoren zijn zeer waardevol in het zorgen voor lokale inbedding van iktoon en 

haar doelstellingen.  

“Ik denk dat iktoon een 

ideaal platform is voor 

kennismaking met 

cultuur.” 

“Een mooi middel om 

allerlei dingen te 

stimuleren, zoals 

samenwerking van 

amateurkunstenaars 

onderling en met prof 

instellingen, promotie 

van het 

amateurkunstveld, 

contacten met andere 

disciplines, etc..” 



Coördinatoren zijn over het algemeen positief over de impact van iktoon, zoals in onderstaand 

schema is af te lezen.  

 

 

Specifiek vinden de coördinatoren met name van belang: het genereren van nieuw publiek (87,5%), 

publiciteit via social media (87,5%), waarde van amateurkunst promoten (75%), publiciteit in de 

landelijke en lokale media (75%), online toolkit (56,25%) en het in contact komen met andere 

organisaties/amateurkunstenaars (56,25%).  

Conclusie: coördinatoren ervaren de impact en waarde van iktoon als positief.  

 

3.2 Organisatoren van losse activiteiten  
 
Dit jaar is minder sterk ingezet op het activeren van organisaties of individuen die zonder iktoon-
coördinator activiteiten aanmelden. We merken dat de impact van verbinding en zichtbaarheid vele 
malen hoger is wanneer er een overkoepelende organisatie of persoon is. Het blijft echter wel voor 
iedereen mogelijk om aan iktoon mee te doen, zodat de laagdrempeligheid gewaarborgd blijft. Zo 
meldden zich dit jaar 160 nieuwe organisatoren en maken we een voorzichtige schatting van 100 
organisatoren die uit eerdere jaren al een profiel hebben aangemaakt en ook dit jaar activiteiten 
tijdens iktoon hebben georganiseerd.  

Organisatoren zien de waarde van iktoon in: 
 

● Waarde van amateurkunst promoten (80,77%) 
● Publiciteit in landelijke en lokale media (73,08%) 

● Publiciteit via social media (71,15%) 

● Nieuw publiek generen (61,54%) 

● De iktoon-website als festivalagenda en doorverwijspunt voor activiteiten van deelnemers 

(44,23%) 

● In contact komen met andere organisaties/ amateurkunstenaars (44,23%) 

 



Conclusie: ook organisatoren van losse activiteiten zien het grotere doel van iktoon, de waarde van 

amateurkunst promoten, als een van de belangrijkste redenen om mee te doen.  

In 2017 bemerkten we dat veel enquêtes niet of half waren ingevuld door de organisatoren van losse 
activiteiten. We concludeerden dat het vereenvoudigen van de vragenlijst noodzakelijk was. Dat is dit 
jaar met succes gebeurt en het aantal ingevulde vragenlijsten steeg van 21 in 2017 naar 58 in 2018. 
Dit geeft ons een steviger basis voor het trekken van conclusies over onder andere aantallen 
activiteiten, deelnemers en bezoekers.   

Conclusie: het vereenvoudigen van de enquête heeft ervoor gezorgd dat er bijna 3x zoveel 
ingevulde vragenlijsten retour zijn gekomen.  
 

3.3 Schatting aantal activiteiten, amateurkunstenaars en bezoekers 
 
Om goed te kunnen vergelijken met de resultaten uit voorgaande jaren, maken we gebruik van 
dezelfde meettechnieken. De enquêtes die zijn verspreid onder deelnemers en coördinatoren zijn 
hierbij leidend. De gegeven antwoorden van beide groepen vertonen geen grote verschillen met die 
uit 2017 en 2016. We kunnen dan ook aannemen dat de gemiddelden van de respondenten redelijk 
representatief zijn voor de gehele groep. Het totaal, uitgaande van het gemiddelde, levert dan ook 
hoogstwaarschijnlijk een goed beeld op van het daadwerkelijke totaal. Om wel de extreme 
antwoorden eruit te filteren is de mediaan ingezet, al zij het in weging minder zwaar dan het 
gemiddelde. 
 
Schatting van aantal activiteiten 

Aantal activiteiten coördinatoren: 707 uit 17 antwoorden.  
Gemiddeld: 41,59 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 3.327 activiteiten.  
Mediaan: 20. Totaal uitgaande van mediaan: 1.600. 

 
Aantal activiteiten overige organisaties: 159 uit 55 antwoorden.  
Gemiddeld: 2,9 per overige organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 754 activiteiten. 
Mediaan: 2. Totaal uitgaande van mediaan: 520. 

 
Schatting van het landelijk totaal: 3.500 activiteiten.  
In 2017: 3.500 activiteiten. 

 
Schatting aantal deelnemende amateurkunstenaars  

 
Aantal deelnemers via coördinatoren: 12.952 uit 15 antwoorden.  
Gemiddeld: 863 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 69.040 
Mediaan: 250. Totaal uitgaande van mediaan: 20.000 

 
Aantal deelnemers via overige organisaties: 4.222 uit 57 antwoorden.  
Gemiddeld: 74 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 19.240 
Mediaan: 25. Totaal uitgaande van mediaan: 6.500 

 
Schatting van het landelijk totaal: 80.000 deelnemers. 
In 2017: 78.000 deelnemers.  

 
  



Schatting aantal bezoekers  

 
Aantal bezoekers via coördinatoren: 43.888 uit 15 antwoorden.  
Gemiddeld: 2.925 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 234.000 
Mediaan: 1.000. Totaal uitgaande van mediaan: 80.000 

 
Aantal bezoekers via overige organisaties: 21.974 uit 52 antwoorden.  
Gemiddeld: 422,58 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 105.645 
Mediaan: 100. Totaal uitgaande van mediaan: 25.000 

 
Schatting van het landelijk totaal: 210.000 bezoekers.  
In 2017: 185.000 bezoekers.  

 
Conclusie: het aantal deelnemers en bezoekers is in 2018 gestegen, het aantal activiteiten bleef 
gelijk.  
 

4. Media campagne 
 

4.1 Introductie 
 
Dit jaar vond de derde editie van iktoon plaats. Een nieuwe editie van een bestaand festival vraagt 
altijd om een nieuwe communicatie-aanpak. Het eerste jaar was de nieuwswaarde duidelijk: een 
nieuw festival waar alle 6 miljoen kunstenaars die ons land rijk is een landelijk podium krijgen. Het 
tweede jaar hebben we de nieuwswaarde zelf moeten creëren, door middel van een spraakmakende 
stunt.  
 
Mede vanwege een lager budget is er dit jaar gekozen voor een andere doeltreffende aanpak: focus 
op regionale media, om zo heel Nederland op de hoogte te stellen van hoeveel er te doen is in de 
regio. Dit zorgt weliswaar voor minder directe mediawaarde, maar is effectiever als het gaat om het 
bereiken van potentiële bezoekers. De aanpak was tweeledig: 
 
1. Organisatoren leren en stimuleren om hun eigen communicatie te verzorgen (uitgebreide toolkit) 
2. De meest opvallende evenementen en regio’s waar veel gebeurt uitlichten in de media  
 
Doelstelling: aandacht voor evenementen in alle iktoon-regio’s 
 

  



4.2 Belangrijkste publicaties 
 
Zie ook bijlage 1 voor een aantal voorbeelden van verschenen artikelen.  
 

 
 

 



4.3 Spreiding van publicaties 

 

 

4.4 Resultaten 
 
Er zijn nog nooit zoveel knipsels rondom iktoon verschenen. Het aantal publicaties steeg van 287 in 
2017 naar 463 in 2018. Door de strategie te focussen op regionale media, wisten we vooraf al dat de 
mediawaarde lager zou zijn dan voorgaande edities. Landelijke publicaties hebben een hogere 
waarde, maar regionale publicaties zijn effectiever als het gaat om het trekken van bezoekers. 
Daarnaast komt iktoon op deze manier onder de aandacht bij gemeentes in kwesties.  
 
De spreiding van de publicaties was enorm; in bijna elke regio waar een iktoon evenement 
plaatsvond is media-aandacht geweest. Alleen in Gelderland en Limburg zijn minder publicaties 
verschenen, maar daar werden ook weinig evenementen georganiseerd.  
 
Conclusie: de doelstelling van aandacht voor evenementen in alle iktoon-regio’s is behaald door te 
focussen op regionale en lokale persbenadering.  

 

4.5 Learnings 
 

● Lang niet alle evenementen stonden op de agenda op de website; deze activiteiten kunnen 
niet meegenomen worden in de mediabenadering. De website kan nog actiever worden 
ingezet als communicatiemiddel door in te zetten op online marketing (SEA/SEO) en het 
uitbouwen van social media campagnes die traffic naar de website genereren.  

● Er is te weinig consistentie in het gebruik van de naam iktoon. Voorbeelden: WAK, #iktoon, Ik 
toon, ik!toon. Organisatoren hebben hierin meer sturing nodig door bijvoorbeeld het 
aanbieden van korte workshops door het land.  



● De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs was goed voor regionale media-aandacht. Bestuurlijke 
media hebben echter aangegeven geen interesse te hebben in dergelijke prijzen vanwege 
het grote aanbod.  

● De editie van dit jaar had weinig nieuws te melden, wat de algemene media-aandacht zoals 
verwacht moeilijk maakte.  
 

 

4.6 Resultaten Social Influencers 

 
Dit jaar zijn er social influencers ingezet om het sociaal bereik en de online bekendheid van iktoon te 
vergroten. De focus is gelegd op influencers met een grote invloed op het Nederlandse publiek met 
interesse in kunst en cultuur. Drie betaalde en twee onbetaalde samenwerkingen hebben gezorgd 
voor een groei in het aantal iktoon-fans en nationale bekendheid voor de maand.  
 
De inzet is geslaagd vanwege: 
 

● De platforms communiceren vanuit eigen interesses en hun fans volgen specifiek deze 
influencers voor tips en inspiratie. Er was daarom een hoge interactiegraad op de social 
media posts. Zo heeft de winactie van Kunst Kijken met Ko & Kho een interactiegraad van 
2,7%. Dat betekent dat 2,7% van hun totaal aantal volgers de post heeft geliked of erop heeft 
gereageerd. Gewenst resultaat is vanaf 1%, dus dit is heel goed.  

● De winactie van Kunst Kijken met Ko & Kho heeft tevens binnen 1 dag gezorgd voor bijna 100 
nieuwe Instagram-volgers van het iktoon-account. De actie is gedeeld op de feed van iktoon 
en heeft het grootste aantal organische likes en reacties van het totaal aantal berichten ooit 
geplaatst op Instagram door iktoon.  

● My Daily Shot of Culture was zo enthousiast over de iktoon-content dat zij meer hebben 
opgeleverd dan was afgesproken. Extra acties waren; 16 Instagram Stories tijdens een 
bezoek aan een iktoon-evenement, een nieuwsbrief volledig gewijd aan iktoon in plaats van 
alleen tips en een winactie op Facebook.  

● Food and Friends en Galeriereporter hebben onbetaald aandacht besteed aan iktoon. Door 
middel van een winactie op Facebook en het uitlichten van een event op Instagram Stories.  
 

 



Actie 1: Kunst Kijken met Ko & Kho 

 

 
 
Actie 2: My Daily Shot of Culture

 



Actie 3: Your Little Black Book 

 

 
 

 
Conclusie: het inzetten op culturele influencers is effectief.  

 

 

4.7 Social Media 
 
Sociale media blijven voor iktoon onverminderd van belang. Op deze platforms spreken we een 
diversiteit aan doelgroepen aan, ook mensen die niet bereikt worden via partners, coördinatoren of 
verenigingsstructuren. Betaalde advertenties zijn doelbewust ingezet op doelgroepen met een 
interesse in kunst en cultuur, net zoals bij de Social Influencers. Hiermee spreken we in eerste 
instantie de low-hanging-fruits aan, de groep mensen die al iets met (amateur)kunst heeft. We laten 
de mooie vormen van kunst zien en de verhalen van de mensen erachter. Hiermee beogen we het 
plezier en de waarde zichtbaar te maken.    
 
We hebben de afgelopen jaren veel ingezet op Facebook. Dit platform heeft dit jaar aan populariteit 
ingeboet, maar desondanks steeg het aantal volgers van iktoon. Het bereik van de posts zorgen voor 
ruim een derde van het totaal aan sociaal bereik. Het meest populair zijn de posts in de vorm van 
korte filmpjes waarbij een bijzondere kunstvorm wordt getoond. Facebook is zeer geschikt voor 
interactie met de doelgroep. Geplaatste advertenties zorgen bijvoorbeeld meer dan andere kanalen 
voor het doorklikken naar de website.  
 
Instagram zorgt daarentegen meer voor een uitbreiding van de nationale bekendheid van iktoon. 
Deze posts worden wel veel geliked, maar leiden niet tot veel actiegerichtheid van de volgers.  



 

 
De meest populaire posts op Facebook zijn filmpjes met interessante kunstvormen.  

 

 

Het totaal aantal vind-ik-leuks van de Facebook-pagina van iktoon steeg licht.  

 

Social Media Campagnes 

 

Voor iktoon 2018 zijn drie social media campagnes opgezet. De eerste was een filmpje voor de 
werving van deelnemers, de tweede was gericht op het trekken van bezoekers naar de website en de 
laatste voor de promotie van de agenda. De campagnes zijn zowel op Facebook als op Instagram 
uitgezet.  
 



Deze campagnes zijn geslaagd te noemen omdat: 
 

● Van de 54.223 mensen die in totaal bereikt zijn was de gemiddelde frequentie 1,56. Dit 
betekent dat het gemiddeld aantal keer dat mensen de advertentie heeft gezien, heel laag is. 
Van de zeven geadverteerde berichten hebben twee berichten zelfs een frequentie van 1.  

● De advertentie gericht op werving van deelnemers had een doorklikratio van 2,5% (klikken 
naar de website). Al vanaf 1% kun je spreken van een heel mooi resultaat.  

● De advertentie gericht op bezoekers naar de website had een doorklikratio van 1,63%.  
 
Conclusie: gerichte social media campagnes werken goed, zeker wanneer je wilt inzetten op het 
aanzetten tot actie.  
 

5. Website iktoon.nl 
 

Het aantal gebruikers van de website steeg van 10.696 in 2017 naar 13.106 in 2018. Daarmee steeg 

ook het aantal sessies, paginaweergaven en gepubliceerde activiteiten in de agenda (567 ten 

opzichte van 429).  

 

Er zijn twee redenen aan te wijzen voor de stijging:  

 De aanmeldingsprocedure van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs verliep via iktoon.nl. Ook 

het uitlichten van de deelnemende gemeenten, de genomineerden en de winnaar was te 

volgen via de website.  

 Het op kleine schaal plaatsen van advertenties via Google Ads, die in totaal zorgde voor 

7.480 weergaven en 256 klikken naar de website. De advertenties zijn relatief goedkoop en 

weinig arbeidsintensief en kan in 2019 sterker worden ingezet om het bereik van iktoon.nl te 

vergroten.  

Conclusie: Dankzij Google Ads en het feit dat iktoon.nl fungeerde als centrale plek voor de  BNG 

Bank Cultuurparticipatieprijs is het websitegebruik met ruim 22% gestegen.  



 

Het gebruik van www.iktoon.nl steeg met 22,53%.  

 

6. BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018  
 

In samenwerking met het BNG Cultuurfonds is dit jaar de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs uitgereikt 

ter stimulering van cultuurparticipatie in gemeenten. Hierbij is zowel gekeken naar het beleid als 

naar de concrete uitvoering bij organisaties en projecten. In dit hoofdstuk een samenvatting van 

onze bevindingen. Bijlage 2 bevat de volledige evaluatie.  

 

6.1 Inleiding 

 
Met de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs richten we ons op een 

doelgroep die voor iktoon van wezenlijk belang is: gemeenten. 

Hierbij is het BNG Cultuurfonds als (financiële) partner aangesloten. 

Het doel in dit project is activiteiten stimuleren op het gebied van 

kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het 

gemeentelijk beleid. Daaraan heeft de BNG Bank 

Cultuurparticipatieprijs prijs merkbaar bijgedragen door het delen 

en in de spotlights zetten van goede voorbeelden van gemeentelijk 

beleid en praktijk op het gebied van cultuurparticipatie, met een 

substantieel geldbedrag voor de winnende gemeente.   

http://www.iktoon.nl/


De kracht van de prijs is dat ze het brede terrein van de cultuurparticipatie bestrijkt, met alle 

doelgroepen, van jongeren tot ouderen, van mensen die al dagelijks bezig zijn met cultuurparticipatie 

tot mensen voor wie die toegankelijkheid een stuk minder vanzelfsprekend is. Op basis van deze 

eerste editie met 70 inzendingen uit 40 gemeenten zien we als bestuur samen met de partners grote 

kansen om de prijs in de komende jaren te verbinden met het Programma Cultuurparticipatie vanuit 

het ministerie van OCW, dat (onder andere) via een matchingsregeling gemeenten gaat stimuleren 

tot nieuw beleid en activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie. 

 

6.2 Impact 
 

De impact van de prijs is te vinden op drie vlakken:  

 Financiële stimulans: het geldbedrag van € 15.000,- voor de winnende gemeente is 

substantieel en dient besteed te worden aan de cultuurparticipatie in de gemeente. 

 Zichtbaarheid: Alle 40 deelnemende gemeenten zijn zichtbaar gemaakt op de website van 

iktoon. Uit de uitgebreide informatie vanuit de aanmeldformulieren is een helder, 

aantrekkelijk verhaal gefilterd waarbij de kracht van betreffende gemeente naar voren is 

gebracht. De vijf genomineerden zijn extra uitgelicht; via filmpjes op de websites van iktoon, 

haar partners en de betrokken gemeenten, via social media en via de vermelding van de prijs 

en gemeenten in lokale en regionale media. De bekendmaking van de winnaar was opnieuw 

reden voor lokale pers om over de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs te schrijven. Kracht 

hierbij was dat de persbenadering gericht was op de lokale impact, het is dichtbij en relevant 

en daarmee waardevol om over te schrijven. 

 Erkenning: Wat wij terug kregen met betrekking tot de impact van deze prijs op de 

deelnemende gemeenten is dat zij zich erkend voelden wanneer zij door één of meerdere 

personen of organisaties waren voorgedragen. Niet alleen vergrootte dit het draagvlak voor 

cultuurparticipatie binnen de eigen gemeente, maar zij voelden zich extra betrokken bij dit 

landelijk initiatief en hebben daarom serieuze inspanning gedaan om aanvullende informatie 

aan te leveren. Geen enkele gemeente heeft het verzoek om aanvulling te leveren 

geweigerd; allen waren zeer verrast en verheugd om te zijn voorgedragen (voor zover zij niet 

zichzelf hadden ingeschreven). Omgekeerd waren ook de organisaties en initiatieven die 

door gemeenten als voorbeeld uitgelicht werden, verheugd over die blijk van waardering van 

de gemeente. Deelnemende gemeenten hebben tijdens het proces ook regelmatig 

geïnformeerd naar de uitslag. Zij wilden graag hun wethouder informeren over de uitslag. 

 

7. Inbreng partners 

 

7.1 Cultuurdeelje en iktoon 
 

Cultuurdeelje streeft er via politieke beïnvloeding naar cultuur op te nemen in het 

verkiezingsprogramma of coalitieakkoord. Uitgangspunt is dat goede culturele voorzieningen 

onmisbaar zijn in elke gemeente en provincie: zij geven inwoners de mogelijkheid verhalen te delen, 

anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen. Een rijk cultureel klimaat verhoogt 

de kwaliteit van de leefomgeving en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 



Het afgelopen jaar hebben de partners van Cultuurdeelje en iktoon de handen ineen geslagen om 

samen uitdagingen in de sector en de samenleving aan te pakken. Het is nodig het verhaal over de 

waarde van cultuur verder uit te dragen en handen en voeten te geven, voor het publiek, voor de 

sector zelf, maar ook richting overheden en politiek. Cultuurparticipatie en -educatie zijn naast een 

investering in persoonlijke en sociale ontwikkeling ook een investering in een cultureel vitale, open 

samenleving en in nieuw publiek.  

In 2018 zijn er twee gezamenlijke momenten geweest met als belangrijk resultaat een reactie op de 

Visiebrief Cultuur van minister van Engelshoven. De brief is te lezen in bijlage 3. De voortvarende 

reactie vanuit het ministerie van OCW geeft aan dat inhoudelijk de juiste snaar is geraakt, maar ook 

dat een gezamenlijk statement vanuit al deze partners een krachtige manier is om invloed uit te 

oefenen.   

Conclusie: een gezamenlijk platform is een krachtig middel om politieke invloed uit te oefenen.  

 

7.2 Bijdrage aan iktoon per partner 
 

Dragende partners Bijdrage 2018 

FCP  € 70.000 
 Actieve verspreiding via nieuwsbrieven,  website 

en social media 

VSBfonds  € 60.000 
 Actieve verspreiding via nieuwsbrieven en 

website 

LKCA  585 uur voor ondersteuning bestuur, beleid en 
communicatie richting gemeenten en OCW 

 Mede opzetten en vormgeven BNG Bank 
Cultuurparticipatieprijs 

 Inbedding prijsuitreiking BNG Bank 
Cultuurparticipatieprijs bij eigen bijeenkomst 

 Actieve verspreiding via nieuwsbrieven,  website 
en social media 

 Gezamenlijke bijeenkomst voor coördinatoren 
 Bestuurslidmaatschap  
 Ter beschikking stellen van ruimten voor 

vergaderingen en bijeenkomsten 

BNG Cultuurfonds  € 25.000,- ten behoeve van BNG Bank 
Cultuurparticipatieprijs 2018 

Strategische partners 
 

Cultuurconnectie  Actieve verspreiding via nieuwsbrieven en 
website 

 Bestuurslidmaatschap  

Kunstbende  Verspreiding onder achterban 
 Inzetten juryleden van Kunstbende als 

ambassadeurs/boegbeelden in filmpjes 

Méér Muziek in de Klas  Verspreiding onder achterban 

KNMO  Verspreiding onder achterban 

Koornetwerk Nederland  Verspreiding onder achterban 
 Organisatie finale Nederlands Korenfestival 

tijdens iktoon 



Platform Theater  Verspreiding onder achterban 

VNG  Medewerking aan brief aan gemeenten  
 Meedenken bij het vormgeven van de BNG Bank 

Cultuurparticipatieprijs 

Jeugdfonds Sport & Cultuur  Verspreiding onder achterban 
 Activiteiten aangemeld op website iktoon 
 Oriëntatie op samenwerking in 2019 waarbij 

cultuur op Cruyff Courts wordt aangeboden  

Raad van 12  Verspreiding onder leden 
 Aandacht tijdens vergaderingen 

VSCD  Verspreiding onder leden 

Uitvoerende partners 
 

ZIMIHC  Coördinator Utrecht 
 Verspreiding onder achterban 
 Bestuurslidmaatschap  
 Opslagruimte 
 Meedenken in social media posts over zingen 

Holland Dance  Verspreiding onder achterban 

Special Arts  Verspreiding onder achterban 
 Activiteiten aangemeld op website iktoon 
 Medewerking aan winactie waarbij een 

kunstwerk werd verloot 

Kunstbalie  Ondersteuning en stimulering Noord-Brabant 
 Verspreiding via website, nieuwsbrieven en social 

media 
 Gezamenlijke bijeenkomst voor geïnteresseerden 

iktoon Brabant  

De Kubus  Coördinatie Lelystad 

Partners Cultuurdeelje  

Federatie van Werkgeversverenigingen in 
de Cultuur, VNPF, Museumvereniging, 
Kunsten ’92, NAPK, CJP, POPnl, Vereniging 
CultuurProfielScholen, Rijnbrink, 
Algemene Vereniging Schoolleiders, 
CultuurSchakel, Cultuurmij Oost, Kunst & 
Cultuur Drenthe, Huis voor de Kunsten 
Limburg, Keunstwurk 

 Gezamenlijke visievorming 
 Brief als reactie op Visiebrief Cultuur 
 Steunbetuiging 

 

8. Overige activiteiten uit de aanvraag 
 

Ondersteuning lokaal 

Coördinatoren en overige organisatoren worden door iktoon ondersteund in de vorm van een toolkit 

met logo’s, promotiemateriaal, voorbeeld persberichten, nieuwe wervende teksten, tips & tricks. 

Ook is er het gehele jaar een helpdesk beschikbaar. Vanwege beperkingen in de financiering is 

gekozen geen nieuwe campagnebeelden toe te voegen aan het assortiment.  

 



Vlaggen, keycords en ballonnen 

Dit jaar ontving iedereen ook fysieke promotiematerialen 

na het invoeren van een activiteit in de agenda. Via de 

website kon er direct na het aanmaken gekozen worden 

voor een vlag, keycords of ballonnen. Vrijwel iedereen 

reageerde positief en plaatste een bestelling. Het zorgde 

voor goodwill onder de deelnemers en veel wapperende 

iktoon-vlaggen door het gehele land.  

 

Inspiratiebijeenkomsten 

Zoals ieder jaar zijn er inspiratiebijeenkomsten 

georganiseerd voor coördinatoren en andere 

geïnteresseerden. De eerste was in Utrecht in 

samenwerking met het Netwerk provinciale en lokale adviseurs Cultuurparticipatie in de vrije tijd. In 

dit netwerk veel overlap met het netwerk van iktoon-coördinatoren. Het werd zeer gewaardeerd dat 

er een combinatie gemaakt is, zodat mensen maar een keer hoefde te reizen. De ochtend was voor 

iktoon met een introductie van de plannen en een workshop social media door partner Grrr. We 

waren blij met de opkomst van 51 personen van vele organisaties door het gehele land.  

De tweede bijeenkomst is georganiseerd met en bij Kunstbalie. Ook hier gaven we na de introductie 

een praktisch social media workshop. Deze bijeenkomst had een ander karakter doordat meer 

vertegenwoordigers van verenigingen zich hadden aangemeld. De totale opkomst was 15.  

Mediapartners 

De keuze is dit jaar gemaakt om lokale en regionale pers te benaderen en hiermee dichtbij en 

relevant te zijn. Door deze keuze zijn er geen betaalde mediapartners aangetrokken.  

Regionale social media 

In de aanvraag beschreven we dat er ook op social media regio’s kunnen worden aangesproken en 

de activiteiten uit die buurt op deze manier extra aandacht kunnen krijgen. Dat is dit jaar niet 

gebeurt omdat er succesvol is ingezet op doelgroepen met interesse in kunst en cultuur. Het is voor 

verdere edities wel interessant dit uit te rollen en beide profielenkenmerken met elkaar te 

combineren. Zeker nu is gebleken dat regionale focus voor reguliere media goed blijkt te werken.   

Publicaties vakbladen 

We hoopten via de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs aanleiding te hebben om gepubliceerd te raken 

in vakbladen op het gebied van Binnenlands Bestuur. Zij gaven echter aan dat een prijs an sich niet 

genoeg reden is, daarvoor worden er jaarlijks teveel prijzen uitgereikt. Wel staan ze open voor het 

ontvangen van informatie, omdat een prijs soms aanleiding geeft een artikel over een bepaalde 

gemeente te schrijven. In dit geval bijvoorbeeld over wat winnende gemeente Assen te bieden heeft 

op het gebied van cultuurparticipatie. Assen staat dan centraal en de prijs dient als aanleiding. 

Openingsevent in samenwerking met Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa en 

het Never Ending Orchestra 

In het eerste weekend van juni opende iktoon in Leeuwarden. Hoewel er een aantal factoren waren 

die voor een goed evenement hadden kunnen zorgen (landelijke opening, lokale partners met groot 

netwerk, Leeuwarden als culturele hoofdstad, Raw Resonance als energieke act, Never Ending 

Orchestra met lokale talenten, organisatorische kwaliteiten en (technisch) goed ingericht podium en 

De Wolven als pr-aanjager) is dit onvoldoende van de grond gekomen. Er was te weinig publiek om 

de beoogde sfeer neer te zetten. Late wervingsacties, de grote vraag naar Friese amateurkunstenaars 

dit jaar en de plaatsing van het podium op een uithoek waren hier debet aan. Wat ook meespeelde is 



dat de financiering van iktoon pas laat rond was en we daarom pas laat beslissingen konden nemen.  

Gelukkig stond er wel een mooi stuk met heldere foto in het Friesch Dagblad zodat de bekendheid 

van iktoon op die manier is vergroot.  

De Gouden C 

De Gouden C wordt ieder jaar uitgereikt door het Fonds Cultuurparticipatie aan het 

cultuurparticipatieproject dat je mee moet maken. In 2017 is deze prijs uitgereikt in het slotweekend 

van iktoon, dit jaar koos het Fonds voor een andere vorm. Via de social media kanalen van iktoon is 

er wel aandacht gegeven aan de verhalen van de genomineerde projecten.  

 

Wedstrijden 

Via Social Influencers zijn er diverse winacties uitgezet. Zo kon men bijvoorbeeld een kunstwerk 

winnen in samenwerking met Special Arts en een goedgevulde picknickmand voor een buitenconcert 

in Utrecht. Deze acties leveren veel goodwill en likes op.  

 

Aanwezigheid met roze loper op bijeenkomsten van anderen 

Op 2 februari 2018 reisde iktoon af naar Leeuwarden voor de Verkiezingsconferentie Cultuur & 

Gemeenten van Kunsten ’92. De 250 deelnemers debatteerden over kunst en cultuur in aanloop naar 

de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Onder hen burgemeesters, wethouders, kunstenaars 

en culturele instellingen. Iktoon stond in de hal met een roze loper, fotograaf, flyers en attributen, 

wat aanleiding gaf tot verschillende inhoudelijke gesprekken.  

 

  



Bijlage 1: Voorbeelden van publicaties 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Bijlage 2: Evaluatie BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018 
 

 

 
Evaluatie en doorkijk 

naar de toekomst 
 
 

Utrecht, oktober 2018 



1. Inleiding  

Het doel van het BNG Cultuurfonds is activiteiten stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die 

van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Daaraan heeft de BNG Bank 

Cultuurparticipatieprijs prijs merkbaar bijgedragen door het delen en in de spotlights zetten van 

goede voorbeelden van gemeentelijk beleid en  praktijk op het gebied van cultuurparticipatie, met 

een substantieel geldbedrag voor de winnende gemeente.   

De kracht van de prijs is dat ze het brede terrein van de cultuurparticipatie bestrijkt, met alle 

doelgroepen, van jongeren tot ouderen, van mensen die al dagelijks bezig zijn met cultuurparticipatie 

tot mensen voor wie die toegankelijkheid een stuk minder vanzelfsprekend is. Op basis van deze 

eerste editie met 70 inzendingen zien we als bestuur samen met de partners grote kansen om de 

prijs in de komende jaren te verbinden met het Programma Cultuurparticipatie vanuit het ministerie 

van OCW, dat (onder andere) via een matchingsregeling gemeenten gaat stimuleren tot nieuw beleid 

en activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie.  

In deze notitie geven we onze evaluatie van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018, met een 

richting voor de prijs in de komende jaren. Aan het slot in de bijlage een uitgebreide analyse van 

succes- en aandachtspunten.  

 

2. Evaluatie BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018 

Aanmeldingen 

Het animo voor de prijs was hoog. Er waren meer inzendingen dan verwacht; in totaal 70 

inzendingen uit 40 gemeenten. Zowel particulieren en organisaties als gemeenten zelf konden een 

voordracht te doen. Ongeveer de helft van de aangemelde gemeenten zijn voorgedragen op initiatief 

van burgers. Dit stimuleerde de betreffende gemeenten hun beleid kenbaar te maken en maakte een 

gevoel van trots los.   

Aanwezigheid centraal platform is een pré 

Hoewel de prijs per brief aan alle gemeenten (wethouders cultuur en burgemeesters van alle 

gemeenten) is aangekondigd, zijn de meeste inzendingen vrijwel direct binnengekomen na de 

communicatie over de prijs via de kanalen (nieuwsbrief, website en social media) van iktoon en het 

uitzetten via het netwerk van de partners uit het Platform Promotie Cultuurparticipatie en 

Cultuurdeelje. Dankzij deze communicatiekanalen kwamen veel inzendingen van organisaties en/of 

particulieren, maar ook van gemeenten zelf. Het is een goed voorbeeld waarin de aanwezigheid van 

een centraal platform als iktoon met een breed bereik aan nieuwsbrief-abonnees een succesfactor is 

om aandacht te genereren voor een (nieuw) initiatief als een prijs.  

Impact BNG Bank Cultuurparticipatieprijs: Financiële stimulans 

Een belangrijke stimulering in het gemeentelijk beleid op het gebied van cultuurparticipatie vindt 

plaats in de winnende gemeente. Het geldbedrag van € 15.000,- is substantieel en dient besteed te 

worden aan de cultuurparticipatie in de gemeente.  

Impact BNG Bank Cultuurparticipatieprijs: Zichtbaarheid  

Alle 40 deelnemende gemeenten zijn zichtbaar gemaakt op de website van iktoon. Uit de uitgebreide 

informatie vanuit de aanmeldformulieren is een helder, aantrekkelijk verhaal gefilterd waarbij de 



kracht van betreffende gemeente naar voren is gebracht. De vijf genomineerden zijn extra uitgelicht; 

via filmpjes op de websites van iktoon, haar partners en de betrokken gemeenten, via social media 

en via de vermelding van de prijs en gemeenten in lokale en regionale media. De bekendmaking van 

de winnaar was opnieuw reden voor lokale pers om over de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs te 

schrijven. Kracht hierbij was dat de persbenadering gericht was op de lokale impact, het is dichtbij en 

relevant en daarmee waardevol om over te schrijven.   

Impact BNG Bank Cultuurparticipatieprijs: Erkenning 

Wat wij terugkregen met betrekking tot de impact van deze prijs op de deelnemende gemeenten is 

dat zij zich erkend voelden wanneer zij door één of meerdere personen of organisaties waren 

voorgedragen. Niet alleen vergrootte dit het draagvlak voor cultuurparticipatie binnen de eigen 

gemeente, maar zij voelden zich extra betrokken bij dit landelijk initiatief en hebben daarom serieuze 

inspanning gedaan om aanvullende informatie aan te leveren. Geen enkele gemeente heeft het 

verzoek om aanvulling te leveren geweigerd; allen waren zeer verrast en verheugd om te zijn 

voorgedragen (voor zover zij niet zichzelf hadden ingeschreven). Omgekeerd waren ook de 

organisaties en initiatieven die door gemeenten als voorbeeld uitgelicht werden, verheugd over die 

blijk van waardering van de gemeente. Deelnemende gemeenten hebben tijdens het proces ook 

regelmatig geïnformeerd naar de uitslag. Zij wilden graag hun wethouder informeren over de uitslag. 

Rode lijn jurering: verbinding door aanwezigheid ‘dorpspomp’ 

De meeste inzendingen waren een bundeling van concrete projecten; een palet van wat er onder de 

vlag van cultuurparticipatie in de gemeente gebeurt. De aangedragen projecten verschilden enorm; 

in inhoud, doelgroep, inzet van vrijwilligers en professionals, ontstaansgeschiedenis, 

organisatievorm, etc. Wat echter de doorslag gaf bij de jury om te komen tot vijf nominaties, was de 

samenhang met het beleidsdoel en/of-keuze van de gemeente en de impact die de projecten in de 

lokale samenleving hadden. Dat maakte het soms ook lastig voor de jury om goed te kiezen. De jury 

vond echter duidelijk een rode draad in alle inzendingen; een zogenaamde ‘dorpspomp’ draagt sterk 

bij aan de impact van cultuurparticipatie en – beleid in gemeenten. Oftewel: de aanwezigheid van 

een plek, meestal fysiek (en soms digitaal) of een persoon die mensen bindt en bij elkaar brengt.   

Bevindingen en aandachtspunten 

Algemeen kan gesteld worden dat de eerste editie van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs in 2018 

door gemeenten positief is ontvangen. Het aantal van 70 inzendingen uit 40 gemeenten was hoog 

voor een eerste editie. Verder waren de vele ‘particuliere’ inzendingen, de verbindingen die tussen 

organisaties en gemeenten ontstonden en de betrokkenheid vanuit gemeenten inspirerend. De 

formule om vanuit meerdere kanten te kunnen inzenden heeft duidelijk goed gewerkt. 

In hoofdstuk 4 gaan we gedetailleerd in op allerlei aspecten van de prijs en de uitvoering. 

Verschillende aandachtspunten nemen we bij een volgende editie mee. Een paar bevindingen zijn 

nog goed om hier ook te noemen. De jury benoemde als kracht van de prijs dat het de breedte en 

diversiteit van de cultuurparticipatie beslaat. Tegelijk constateerde ze ook dat meer focus in thema’s 

en/of doelgroepen ook bij kan dragen aan een meer helderde profilering en criteria. Zo’n focus zou 

per jaar kunnen verschillen. Daarnaast noemde ze de optie om door een bezoek aan gemeenten nog 

een beter beeld te kunnen krijgen van een inzending, met name als het gaat om het bepalen van de 

winnaar.   

 

 



3. Doorkijk naar de toekomst  

Het effect van de prijs is dat gemeenten én de organisaties die zich dagelijks inspannen voor 

cultuurparticipatie zich gewaardeerd en gezien voelen. Het brede palet aan inzendingen dat ontstaat 

doordat zowel organisaties of individuen als gemeenten zich aan kunnen melden, werkt stimulerend 

en willen we behouden bij een volgende editie. Daarnaast stimuleert het geldbedrag voor de winnaar 

heel direct de cultuurparticipatie in de betreffende gemeente.  

Wat opviel is dat meerdere gemeenten zich binnen cultuurparticipatiebeleid naast de 

instandhouding van reguliere projecten en initiatieven ook richten op verschillende actuele thema’s 

(zoals inclusie, tegengaan van eenzaamheid, armoedebestrijding etc.) of doelgroepen (jongeren, 

nieuwkomers, mensen met een beperking, etc.) die voor hun gemeenten van toepassing zijn. De 

aanbeveling van de jury om meer focus aan te brengen in de prijs, sluit goed aan bij de 

ontwikkelingen rond het Programma Cultuurparticipatie van OCW. Het programma nodigt 

gemeenten uit om op basis van hun eigen situatie en beleidsprioriteiten de cultuurparticipatie een 

stimulans te geven. Een prijs, mét heldere selectiecriteria, op thema of doelgroep kunnen gemeenten 

in hun focus en keuze versterken en maakt ook de impact van het programma in de komende jaren 

zichtbaar  

Prijs continueren en insteken op thema of doelgroep 

Het voornemen voor de toekomst vanuit het bestuur van iktoon is om de prijs (en selectiecriteria) 

meer in te richten op thema of doelgroep, vanuit de idee dat cultuur toegankelijkheid zou moeten 

zijn voor iedere inwoner in Nederland en dat iedereen die wil actief aan cultuur moet kunnen 

participeren. Deze keuze maakt het mogelijk ieder jaar een aspect van cultuurparticipatie uit te 

lichten, hiermee diversiteit in gemeentelijk beleid en uitvoering zichtbaar te maken en inhoudelijk 

krachtige voorbeelden aan het voetlicht te brengen en op deze manier het programma 

Cultuurparticipatie te versterken. Met OCW voeren we oriënterende gesprekken over hoe iktoon en 

de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs in de komende jaren bij kunnen dragen aan het programma. De 

inzet is om dit te realiseren voor de duur van het programma, van 2021-2024 met de voorbereidende 

jaren 2019 en 2020.  

Met het BNG Cultuurfonds gaan we graag in gesprek hoe we dit gezamenlijk vorm kunnen geven ten 

aanzien van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs en hoe we dat kunnen doen in afstemming met de 

Lang Leve Kunst prijs die eveneens een deel van de cultuurparticipatie bestrijkt.  

 

4. Bijlage  

Succes- en aandachtspunten BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018  

Evaluatiepunten:  

a. Vormgeven en openstellen van de regeling 

b. Inzending en aanmeldformulier 

c. Criteria van de regeling en beoordeling (juryberaad) 

d. Contact met gemeenten 

e. Algemene communicatie(middelen) 

f. Moment van de uitreiking 

g. Nazorg 

 



a. Vormgeven en openstellen van de regeling  
Wat ging goed? 

+ De hoogte van het te winnen bedrag fungeerde als aanmoediging voor de indieners (incl. 

gemeenten zelf). 

+ Het doel van de prijs was helder en aansprekend voor indieners.   

+ Zowel particulieren als de gemeenten zelf konden een gemeente aandragen. Dat heeft voor 

duidelijk meer aanmeldingen gezorgd. 

+ Het openstellen voor particulieren zorgde voor nieuwe contacten tussen hen en de 

gemeente. Het draagvlak voor cultuurparticipatie wordt daardoor groter. 

+ De aanmeldingen via particulieren zorgden bij de aangedragen gemeenten voor een trots 

gevoel en gaf aanleiding tot het scherp formuleren van hun beleid en uitvoering.   

Aandachtspunten  
▪ Het uitsturen van de informatiebrief naar gemeenten (wethouders en gemeenteraad) was 

iets te laat, mede door de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het was vrij krap voor de 

daaropvolgende acties.  

Tips voor de volgende keer 
o De regeling eerder openstellen, bijvoorbeeld in januari 2019. 

o Qua timing in 2019 rekening houden met Provinciale verkiezingen. 

 

b. Inzending en aanmeldformulier 
Wat ging goed? 

+ De indieners hebben het aanmeldformulier zonder problemen kunnen invullen.  

+ Gemeenten waren welwillend om benodigde aanvullende informatie aan te leveren.  

+ Het aantal inzendingen was boven verwachting (70 inzendingen voor in totaal 40 

gemeenten). 

Aandachtspunten  
▪ Als een particulier de voordracht had verzorgd, vroegen we de betreffende gemeente per 

mail om aanvullende informatie. Dit leidde vaak tot zeer uitgebreide en lastig te 

herformuleren teksten met allerlei links naar websites van projecten en organisaties.  

▪ Gemeenten hebben meer tijd nodig voor het aanleveren van extra informatie; daar speelde 

nu mee dat er veel feestdagen en vakantiedagen waren waarbinnen de deadline lag. 

▪ Het maken van een samenvatting per gemeente was erg arbeidsintensief. 

Tips voor de volgende keer 
o Als we een gemeente om aanvullende informatie vragen, dan zou dat idealiter ook via 

hetzelfde aanmeldformulier moeten gebeuren voor een heldere verwerking van de 

informatie. 

o Gemeenten meer tijd geven voor het aanleveren van extra informatie (3-4 weken). 

o In het aanmeldformulier een veld toevoegen waar de indiener en/of gemeente zijn eigen 

samenvatting maakt. 

 

c. Criteria en beoordeling (juryberaad) 
Wat ging goed? 

+ Ruime formulering van de criteria zorgde voor veel en grote diversiteit van aanmeldingen.  

+ Er was een gedegen voorbereiding voor de jury door middel van samenvattingen en 

selectiecriteria. Dit werd door de jury zeer gewaardeerd en zorgde ervoor dat er 

weloverwogen keuzes konden worden gemaakt.  



+ Samenstelling van de jury was evenwichtig (qua leeftijd, achtergrond, diversiteit en 

expertise). 

+ Honorarium voor jury was voldoende. 

+ Het juryberaad werd qua tijd (3,5 uur) en organisatie (inclusief lunch op een centrale locatie) 

als prettig ervaren.  

Aandachtspunten  
▪ Het was tijdrovend om de selectiecriteria naast alle inzendingen te leggen.    

▪ Een bezoek aan de gemeenten als beoordelingsmethode toevoegen bij juryberaad, wellicht 

alleen bij de genomineerden. 

▪ Door grote hoeveelheid gemeenten was het nagenoeg onmogelijk om alle inzendingen 

individueel langs te lopen tijdens het juryberaad. 

Tips voor de volgende keer 
o Selectiecriteria van tevoren in het aanmeldformulier verwerken.  

o Bezoek aan genomineerde gemeenten in de planning meenemen. 

 

d. Contact met gemeenten 
Wat ging goed? 

+ De vaste aanspreekpunten bij LKCA en iktoon waren helder voor de gemeenten. 

+ Particulieren en gemeenten zijn goed op de hoogte gehouden van het proces.  

Aandachtspunten  
▪ De brief aan wethouders en gemeenteraden was niet bij alle gemeenten op de 

beleidsafdeling (cultuur) bekend.  

▪ Vragen van gemeenten na bekendmaking van de nominaties over de overwegingen van de 

jury konden we lastig beantwoorden vanwege het ontbreken van afwijzingsgronden.   

Tips voor de volgende keer 
o Wanneer de regeling eerder wordt uitgezet, zou deze ook vaker bij de betreffende 

doelgroepen (gemeenten en culturele organisaties) onder de aandacht gebracht kunnen 

worden.  

e. Algemene communicatie(middelen)  
Wat ging goed? 

+ Website van iktoon als informatiepunt, aanmeldplek en zichtbaarheid gemeenten. 

+ Veel lokale en regionale media besteedde aandacht aan de nominaties, de prijs en de 

winnaar.  

+ Waardering voor filmverslagen per genomineerde gemeente.  

+ Communicatie tussen het BNG Cultuurfonds, LKCA en iktoon verliep goed en constructief.  

Aandachtspunten  
▪ Vakbladen op het gebied van Binnenlands Bestuur schrijven niet snel over prijzen.  

Tips voor de volgende keer 
o Inhoudelijk zoeken naar aansluiting actuele en relevante onderwerpen of personen voor 

vakbladen.  

 

f. Moment van de uitreiking 
Wat ging goed? 

+ De uitreiking combineren met inhoudelijk programma van Boekman en LKCA. 



+ Een apart moment/ evenement als 'podium' voor de prijs en de genomineerde gemeenten.  

+ Hoge opkomst; veel draagvlak en animo vanuit de gemeenten zelf en betrokken organisaties. 

+ Veel samenwerkingspartners uit het Platform Promotie Cultuurparticipatie waren aanwezig 

vanwege een gepland gezamenlijk overleg op dezelfde dag en locatie als de uitreiking.  

Aandachtspunten  
▪ Door grote belangstelling was de gereserveerde ruimte in eerste instantie te klein om 

iedereen een stoel aan te bieden. Later kwam gelukkig toch nog een grotere ruimte vrij.  

▪ Uitreiking kan beknopter. 

Tips voor de volgende keer 
o Uitreiking wederom combineren met een (inhoudelijk) programmaonderdeel/ evenement 

dat logisch aansluit.  

o Bij uitgebreide films volstaat een kortere toespraak.  

 

g. Nazorg  
Wat ging goed? 

+ Alle genomineerden hebben de foto’s en film ontvangen. 

+ Geldprijs voor de winnaar is snel overgemaakt.  

Aandachtspunten  
▪ Contactwens met de genomineerde gemeenten en/of inzendingen die niet de winnaar 

waren; wat zijn hun bevindingen? 

 

 

 

  



Bijlage 3: Samen naar cultuur voor iedereen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


