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Inleiding 
 
‘Kunst is dichterbij dan je denkt’. Zo formuleerden we in de projectaanvraag de campagne die de 
zichtbaarheid en imagoverbetering van actieve kunstbeoefening tot doel heeft. Want hoewel maar 
liefst 41% van de Nederlanders aan amateurkunst doet, hebben velen negatieve associaties bij het 
woord kunst of beseffen niet dat wat zij doen ook onder kunstbeoefening valt. Er wordt gedacht dat 
het elitair, ver weg en niets voor hen is. Met iktoon – kunst van iedereen beogen we te laten zien dat 
kunst juist dichtbij, kleurrijk en voor iedereen is.  
 
Vijftien landelijke culturele partijen vonden elkaar in de ambitie om de beeldvorming rond actieve 
kunstbeoefening te verbeteren. Zij willen uitdragen hoeveel plezier het geeft, hoe het mensen 
verbindt en hoe het bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De vijftien partijen 
vormen samen het Platform Promotie Cultuurparticipatie. De draaggolfcampagne iktoon is 
voortgekomen uit een gezamenlijke inspanning van de partners in het Platform. 
 
Iktoon loopt het hele jaar door en heeft een hoogtepunt in de maand juni. Insteek is de boodschap 
over te brengen middels zoveel mogelijk actieve kunstbeoefenaars. Zij laten zien wat kunst hen 
brengt en dagen daarmee anderen uit ook mee te doen. De bottom-up strategie zorgt ervoor dat we 
met elkaar laten zien dat kunst een belangrijke rol speelt in onze samenleving. Met een 
deelnemersaantal van 72.000 actieve kunstenaars in juni 2016 staat iktoon inmiddels op de kaart en 
biedt perspectief voor de komende jaren.  
 
In dit verslag laten we zien wat we gedaan hebben in 2016 met cijfers en resultaten en kijken we 
vooruit naar 2017 en verder.  
In hoofdstuk 1 vatten we de resultaten samen en laten we zien dat de doelstellingen gehaald zijn. In 
hoofdstuk 2 geven we aandachtspunten voor het beleidsplan voor 2017 en verder. In hoofdstuk 3 
geven we een overzicht van de campagne, activiteiten en resultaten. Als laatste gaan we in hoofdstuk 
4 nog in op de partners en het Platform Promotie Cultuurparticipatie.     
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1. Doelen en resultaten 
 

1.1. Samenvatting cijfers 
 
Deze paragraaf geeft een samenvatting van de belangrijkste cijfers van 2016. In hoofdstuk 3 geven 
we een overzicht van de activiteiten en onderbouwing van de aantallen.  
 

Cijfers 2016 Onderwerp 
 

Doel 2016 2015 

 

Partijen, deelnemers en publiek 

 Partners in het Platform Promotie 
Cultuurparticipatie 

ondertekening 
ambitie 

gestart met 9 

 Coördinatoren  behouden en 
uitbreiden 

50 

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

behouden en 
uitbreiden 

bijna 200 

 Gemeenten waarin activiteiten 
plaatsvonden  

150 96 

 iktoon-activiteiten  
 

duizenden 3.400 

 Deelnemende kunstenaars  
 

50.000 35.000 

 Publiek  150.000 128.000 

Groepen uit iktoon traden op tijdens 
Festival Bombarie 

10 n.v.t. 

Ambassadeurs van Festival Bombarie gaven 
masterclasses tijdens iktoon 

verbinding 
iktoon en 
Bombarie 

n.v.t. 

 

Sociale media 

 Vrienden op Facebook   900 

 Volgers op Instagram (nieuw)  n.v.t. 

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

  

 

Nieuwsmedia (print en online) 

 Totaal free publicity-waarde   

 Totaal bereik (oplagen/views)    
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1.2. Analyse resultaten 2016 
 

Kwantitatieve doelstellingen 

 

Bovenstaande resultaten tonen aan dat de beoogde kwantitatieve doelstellingen ruimschoots zijn 

behaald. In de aanvraag mikten we op activiteiten in 150 gemeenten en een deelnemersaantal van 

50.000. De cijfers laten zien dat het concept van iktoon nieuwe en ‘oude’ partijen en deelnemers 

uitnodigt om hun kunst te laten zien en deel te nemen aan de iktoon campagne. Het nu reeds 

behaalde aantal gemeenten waarin activiteiten plaatsvond geeft richting om de het projectplan 

verwoordde ambitie van 200 gemeenten voor 2020 flink te verhogen.  

Platform Promotie Cultuurparticipatie 

 

In oktober 2014 startten 9 organisaties de gesprekken om gezamenlijk de zichtbaarheid van en 

waardering voor actieve cultuurparticipatie in de samenleving te vergroten. Op 23 juni hebben 15 

partners de gezamenlijke ambitie hiertoe ondertekend. Verschillende partners binnen en buiten de 

cultuurparticipatie zijn gedurende het traject toegetreden, waaronder de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten en het BNG Cultuurfonds. Gesprekken zijn gaande om het Platform en daarmee het 

draagvlak verder te verbreden. Dit heeft onder andere al geleid tot toetreding van de Raad van 12.  

Campagne iktoon 

 

In het projectplan van december 2015 stonden we nog aan het begin van het ontwikkeltraject van de 

campagne. In relatief korte tijd is de campagne uitgewerkt en gestart. We concluderen dat de 

campagne iktoon goed aansluit bij de algemene doelstelling, zoals die in het plan voor 2016 is 

verwoord. Het beeld van de campagne is fris en eigentijds, toont een grote diversiteit en het is 

gebleken dat ook individuen en losse initiatieven de weg naar iktoon hebben gevonden, naast de 

grotere programma’s met coördinatoren. De meerderheid van de bevraagden in de 1-meting die 

campagne uitingen hebben gezien, vinden de boodschap helder en goed duidelijk maken dat 

amateurkunst voor iedereen is en de uitingen opgewekt en vernieuwend. Tweederde zegt actie te 

hebben ondernomen op basis van de campagne uitingen. Inzet van de sociale media is een belangrijk 

onderdeel van de campagnestrategie. Onder andere de grote stijging van het aantal volgers op 

facebook van 900 naar 2787 (ruim 300%) is een goede eerste stap. Het bereik van de campagne op 

basis van het beschikbare budget is goed. De free publicity waarde in nieuwsmedia was in totaal  € 

749.299,-. Het bereik op Facebook, Instagram, Twitter en via social influencers ligt op ruim 1,5 

miljoen.  

Meenemen deelnemers en coördinatoren Week van de Amateurkunst 

 

Het meenemen van het netwerk vanuit de Week van Amateurkunst was belangrijk en is grotendeels 

geslaagd. Een grote meerderheid van de organisaties die betrokken waren bij de Week van de 

Amateurkunst heeft iktoon overgenomen of is van plan dat in het komende jaar te doen. Het aantal 

coördinatoren is met 30% gestegen en uit de cijfers blijkt dat zij een groot aandeel hebben in de 

stijging van het aantal deelnemers en publiek.  
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Gemeenten 

 

Naast de in het projectplan voorgenomen acties is vanuit het Platform Promotie Cultuurparticipatie 

op 8 maart 2016 een brief verstuurd naar alle ambtenaren en wethouders Cultuur bij gemeenten 

met de bedoeling iktoon kenbaar te maken en hen te vragen om ondersteuning te bieden in de 

betreffende regio. Er werd hen gevraagd een contactpersoon aan te wijzen en gemeenten hebben 

hier gehoor aan gegeven. Zij zijn allen telefonisch benaderd. Concreet heeft deze actie gezorgd voor 

ongeveer 20 extra coördinatoren door het land. Toen bleek dat het BNG Cultuurfonds zich aansloot 

bij het Platform en mee wilde denken over een prijs voor gemeenten is gekozen om de prijs niet in 

2016 op te starten, maar te kijken of we dit in 2017 in samenwerking met het BNG Cultuurfonds 

kunnen doen. Een voorstel hiervoor is ondertussen ingediend.  

 

Samenhang andere initiatieven en wedstrijden 

Een aantal landelijke activiteiten is meegenomen in de iktoon campagne. Een belangrijk event hierin 

was Bombarie dat van 23 – 26 juni plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht. Verschillende verbindingen 

zijn goed tot stand gekomen, zoals drie van de (artistieke) ambassadeurs die meewerkten aan de 

‘Uitdagingen’ voor amateurkunstenaars tijdens Bombarie die ook masterclasses gaven tijdens andere 

iktoon-activiteiten. Omgekeerd traden 14 groepen uit het land die aan iktoon hadden deelgenomen 

ook op tijdens Bombarie.  

De in het projectplan voorgenomen wedstrijden en projecten zijn ontwikkeld en uitgevoerd: Smart 

Art, de Youtube Contest (i.s.m. Bombarie) en Kijk Kunst voor het Raam. Het aantal inzendingen en 

deelnemers was echter vrij laag. In hoofdstuk 3 worden hiervoor aan paar mogelijke verklaringen 

gegeven. Een daarvan is dat dit jaar vol is ingezet op het bekendmaken en opstarten van de iktoon-

campagne.  

In hoofdstuk 2 gaan we nader in op aandachtspunten voor 2017 en verder zowel voor de 

positionering ten opzichte van en verbinding met andere initiatieven als voor het inzetten van 

wedstrijden en projecten.  

Stichting Promotie Cultuurparticipatie en organisatiestructuur 

 

Er is een nieuwe stichting met een nieuw bestuur en nieuwe statuten, die in opdracht van het 

Platform Promotie Cultuurparticipatie zorgt voor de doorontwikkeling en uitvoering van de 

campagne. De structuur en verantwoordelijkheden zijn daarmee helder geworden, na de 

ontwikkelfase van 1,5 jaar met Platform en een kerngroep. De Stichting neemt het voortouw en legt 

plannen voor aan de partners in het Platform. De partners leveren elk hun eigen bijdrage aan het 

realiseren van de gezamenlijke ambities.  

1.3. Conclusie 
 

Als bestuur van de Stichting Promotie Cultuurparticipatie concluderen we dat de doelen voor 2016  

behaald zijn. Daarnaast zien we kansen en aandachtspunten om de aanpak en resultaten voor 2017 – 

2020 verder te verbeteren en te versterken.  
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2. Aandachtspunten voor beleidsplan 2017 en verder 
 
Op basis van de cijfers, metingen en gesprekken met partners komen we tot een aantal 
aandachtspunten die we een plek gaan geven in de planontwikkeling voor 2017 en verder.  
 
- De kracht van de Stichting Promotie Cultuurparticipatie en iktoon ligt in het verbinden van zoveel 

mogelijk initiatieven en events van anderen, lokaal, regionaal en landelijk. De Stichting wil in 
samenwerking met haar partners nog meer initiatieven ophalen en onder de paraplu van iktoon 
brengen, waarbij de eigenheid en het eigen gezicht van het initiatief of event bewaard of zelfs 
versterkt wordt.   
 

- Er is een scherpe positionering en een eenduidige relatie nodig van de campagne iktoon ten 
opzichte van andere evenementen waarmee we samenwerken, zoals Bombarie en de Nacht van 
de Creatieve Kracht, wedstrijden en projecten. Daar is in 2016 in gevarieerd, wat zorgt voor 
onhelderheid in de samenhang en versnippering van de boodschap. Hierin nemen we ook een 
eventuele openingsactiviteit mee. 
 

- De rol en bijdrage van de partners in het Platform aan de campagne kan concreter. Met de 
platformpartners willen we heldere en concrete afspraken maken, werkgroepen vormen en 
acties opzetten.  
 

- Uit de 1-meting blijkt dat 10% van de ondervraagden een uiting van iktoon voorbij heeft zien 
komen. Het streven is om het percentage van de ondervraagden in de komende jaren te 
verhogen.  
 

- We willen de metingen naar beeldvorming en zichtbaarheid inbedden in bestaande 
onderzoeken, om te zorgen voor meer continuïteit en samenhang. Er is aarzeling of de nu 
gebruikte methoden de nuance opleveren die we zoeken.  
 

- We streven naar een hoger bereik van en respons op de enquête onder coördinatoren en 
deelnemers naar cijfers en resultaten.  

  
- Er is nog geen goed zicht op het aantal activiteiten dat plaatsvindt onder de vlag van iktoon. 

We willen de metingen hierop aanpassen.  
 

- We ontwikkelen een plan en acties die gericht zijn op politieke beïnvloeding.  
 

- De Kick off in Veghel was inhoudelijk geslaagd. Mark Tuitert als bekende kunstzinnige 
Nederlander leverde een goede respons op. We streven wat betreft plek, moment en opzet naar 
een openingsactiviteit met nog meer impact en willen meer bekende Nederlanders hun kunst 
laten tonen in de campagne.  
 

- Nu de campagne ontwikkeld is, kunnen we eerder starten met benaderen (potentiële) 
deelnemers, coördinatoren en andere doelgroep. Zorgen voor een doorgaande aandacht met 
een piek naar juni toe.  
 

- We willen het gebruik van campagnemateriaal door organisaties en deelnemers nog meer 
toegankelijk maken met praktische tools en tips. 
 

- De project- en organisatiestructuur passen we aan aan de gewijzigde inzichten en 
ontwikkelingen. 
 

- Een meerjarenfinanciering uit meerdere bronnen is een noodzaak en zorgenpunt. 
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3. Overzicht activiteiten en resultaten 
 

3.1. Resultaten iktoon – kunst van iedereen in cijfers 
 
De cijfers van 2016 zijn op 2 manieren tot stand gekomen. Het aantal gemeenten en organiserende 
partijen kom rechtstreeks uit de aanmeldingen op de website. De cijfers over amateurkunstenaars, 
bezoekers, activiteiten en vrijwilligers zijn gedestilleerd uit de enquêtes die direct na juni zijn 
verspreid onder de coördinatoren en andere organisatoren. Dit wordt toegelicht in de betreffende 
paragraaf.  
 

Aantal gemeenten 

 
In 2016 vonden in 169 gemeenten activiteiten plaats in het kader van iktoon. Ter vergelijking zijn de 

cijfers van de Week van de Amateurkunst 2015 vermeld. In totaal waren er in 2015 activiteiten 

verspreid over 96 gemeenten.  

Groningen: Groningen – Grootegast – Haren – Hoogezand-Sappemeer – Marum – Menterwolde – 
Oldambt – Winsum (totaal 8 gemeenten, 2015: 1) 
 
Friesland: Achtkarspelen – De Fryske Marren – Ooststellingwerf – Smallingerland – Súdwest-Fryslân – 
Tytsjerksteradiel (totaal 6 gemeenten, 2015: 4)  
 
Drenthe: Assen – Borger-Odoorn – Hoogeveen – Meppel – Midden-Drenthe (totaal 5 gemeenten, 
2015: 3) 
 
Overijssel: Almelo – Dalfsen – Deventer – Enschede – Haaksbergen – Hardenberg – Hellendoorn –
Hengelo – Kampen – Ommen – Raalte – Rijssen-Holten – Twenterand – Wierden – Zwolle  (totaal 15 
gemeenten, 2015: 11)  
  
Gelderland: Apeldoorn – Arnhem – Berg en Dal – Bronckhorst – Buren – Culemborg – Doetinchem – 
Druten – Ede – Geldermalsen – Harderwijk – Lingewaal – Lingewaard – Neerijnen – Nijmegen – 
Oldebroek – Rheden – Tiel  – Voorst – Wageningen – Wijchen – Zevenaar (totaal 22 gemeenten, 
2015: 15)  
 
Flevoland: Almere – Dronten – Lelystad (totaal 3 gemeenten, 2015: 2) 
 
Utrecht: Amersfoort – De  Bilt – IJsselstein – Montfoort – Stichtse Vecht – Utrecht – Utrechtse 
Heuvelrug – Venendaal – Vianen – Wijk bij Duurstede (totaal 10 gemeenten, 2015: 3) 
 
Noord-Holland: Aalsmeer – Alkmaar – Amsterdam – Bergen – Beverwijk – Castricum – Diemen – 
Drechterland – Haarlemmermeer – Heemstede – Hilversum – Hoorn – Huizen – Laren – Purmerend – 
Velsen – Waterland – Weesp – Wijdemeren – Zaanstad (totaal 20 gemeenten, 2015: 10)  
 
Zuid-Holland: Alblassserdam – Alphen aan den Rijn – Bodegraven-Reeuwijk – Brielle – Delft – Den 
Haag – Dordrecht – Gorinchem – Hellevoetsluis – Hendrik Ido Ambacht – Hillegom – Katwijk – 
Krimpenerwaard – Lansingerland – Leiden – Leiderdorp – Leidschendam-Voorburg – Maassluis – 
Molenwaard – Nieuwkoop – Noordwijk – Oegstgeest – Pijnacker-Nootdorp – Rijswijk – Rotterdam  – 
Schiedam – Vlaardingen – Westland – Zuidplas – Zwijndrecht (totaal 30 gemeenten, 2015: 16) 
 
Zeeland: Hulst – Schouwen-Duivenland – Sluis – Tholen – Veere – Vlissingen (totaal 6 gemeenten, 
2015: 6 ) 
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Noord-Brabant: Asten – Bergeijk – Bergen op Zoom – Bernheze – Breda – Cranendonck – Den Bosch – 
Eersel – Eindhoven – Etten-Leur – Geertruidenberg – Geldrop-Mierlo – Gilze en Rijen – Goirle – 
Halderberge – Heeze-Leende – Hilvarenbeek – Nuenen – Oisterwijk – Oosterhout – Roosendaal – 
Schijndel – Sint-Oedenrode – Son en Breugel – Tilburg – Uden – Veghel – Veldhoven – Waalwijk – 
Zundert (totaal 30 gemeenten, 2015: 19)  
 
Limburg: Echt-Susteren – Eijsden-Margraten – Gennep – Heerlen – Horst aan de Maas – Kerkrade – 
Maasgouw – Maastricht – Nederweert – Roerdalen – Simpelveld – Sittard-Geleen – Valkenburg aan 
de Geul – Venlo (totaal 14 gemeenten, 2015: 6) 
 

Aantal organiserende partijen 

 
Verdeeld over het land schreven 515 organisaties zich in voor deelname aan iktoon. Van deze 
organisaties zijn 65 partijen zogenoemde coördinatoren. Zij vormen een belangrijke groep voor 
lokale, regionale en provinciale zichtbaarheid en verspreiding van iktoon. Coördinatoren zijn 
contactpersoon voor deelnemers uit hun regio, organiseren en/of verbinden meerdere activiteiten 
tijdens de iktoon-maand en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk lokale kunstenaars zichtbaar zijn.  
 
De overige 450 ingeschreven partijen organiseerden ieder ten minste 1 activiteit.  
 

Aantal activiteiten, amateurkunstenaars, bezoekers en vrijwilligers 

 
Direct na afloop van de iktoon-maand zijn enquêtes verspreid onder de doelgroepen coördinatoren 
en overige deelnemers. Negentien van de 65 coördinatoren hebben deze ingevuld, wat neerkomt op 
29%. Van de overige organisaties heeft 10% gehoor gegeven aan de oproep; 45 van de 450 
organisaties vulde de enquête in. De coördinatoren zijn een bekende doelgroep en van deze groep 
kunnen we dan ook redelijk inschatten dat de 19 respondenten vrij representatief zijn voor de hele 
groep. De overige organisaties zijn grotendeels nieuw aangesloten en hiervan kunnen we minder 
nauwkeurig zeggen dat de 45 representatief zijn voor de hele groep. 
 
Het verschil in antwoorden loopt ver uiteen. Dat is ook niet verwonderlijk vanwege de grote 
verschillen in aanpak over het land. In sommige steden worden meer dan honderd activiteiten 
neergezet met 5.000 deelnemende kunstenaars en 10.000 bezoekers, terwijl anderen 1 activiteit 
organiseren voor een klein publiek. Omdat deze uitersten het resultaat nogal beïnvloeden, is gekozen 
niet alleen het gemiddelde, maar ook de mediaan als uitgangspunt te nemen voor een schatting van 
het aantal activiteiten, amateurkunstenaars, bezoekers en vrijwilligers. In de statistiek is de mediaan 
het midden van de verzamelde gegevens en wordt gebruikt om extreme hoge en lage resultaten 
minder zwaar mee te wegen dan bij het berekenen van het gemiddelde.  
 
Omdat we van de coördinatoren weten dat de respondenten redelijk representatief zijn voor de 
gehele groep coördinatoren, kunnen we aannemen dat de gemiddelden van die respondenten ook 
representatief zijn voor de gehele groep. Het totaal, uitgaande van de gemiddelden, levert voor die 
groep dan ook hoogstwaarschijnlijk een goed beeld van het daadwerkelijke totaal.  
Voor de respondenten uit overige organisaties is dit lastiger te zeggen. Daar zal het daadwerkelijke 
totaal waarschijnlijk ergens tussen het totaal op basis van de mediaan en dat op basis van het 
gemiddelde in liggen.  
 
Met dit in het achterhoofd hebben we hieronder voor alle onderdelen ook een beredeneerde 
schatting gemaakt van het waarschijnlijke totale bereik.  
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Schatting aantal activiteiten 
 
Aantal activiteiten coördinatoren: 645 uit 18 antwoorden.  
Gemiddeld: 35,8 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 2.329 activiteiten.  
Mediaan: 12. Totaal uitgaande van mediaan: 780. 
 
Aantal activiteiten overige organisaties: 136 uit 42 antwoorden.  
Gemiddeld: 3,2 per overige organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 1.462 activiteiten. 
Mediaan: 1,5. Totaal uitgaande van mediaan: 675. 
 
Schatting van het landelijk totaal: 3.400 activiteiten.  
 
Schatting aantal deelnemende amateurkunstenaars  
 
Aantal deelnemers via coördinatoren: 16.738 uit 18 antwoorden.  
Gemiddeld: 929,9 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 60.443 
Mediaan: 300. Totaal uitgaande van mediaan: 19.500 
 
Aantal deelnemers via overige organisaties: 1.308 uit 42 antwoorden.  
Gemiddeld: 31,1 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 14.014 
Mediaan: 20. Totaal uitgaande van mediaan: 9.000 
 
Schatting van het landelijk totaal: 72.000 deelnemers. 
 
Schatting aantal bezoekers  
 
Aantal bezoekers via coördinatoren: 39.634 uit 17 antwoorden.  
Gemiddeld: 2.331,4 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 151.542 
Mediaan: 800. Totaal uitgaande van mediaan: 52.000 
 
Aantal bezoekers via overige organisaties: 8.099 uit 38 antwoorden.  
Gemiddeld: 213,1 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 95.909 
Mediaan: 38. Totaal uitgaande van mediaan: 17.100 
 
Schatting van het landelijk totaal: 200.000 bezoekers.  
 
Schatting aantal vrijwilligers  
 
Aantal vrijwilligers via coördinatoren: 742 uit 16 antwoorden.  
Gemiddeld: 46,4 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 3.016 
Mediaan: 20. Totaal uitgaande van mediaan: 1.300 
 
Aantal vrijwilligers via overige organisaties: 416 uit 39 antwoorden.  
Gemiddeld: 10,7 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 4.815 
Mediaan: 4. Totaal uitgaande van mediaan: 1.800 
 
Schatting van het landelijk totaal: 6.000 vrijwilligers. 
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Uitkomsten enquête 

 
Bovenstaande resultaten tonen aan dat de beoogde kwantitatieve doelstellingen ruimschoots zijn 
behaald. Daarnaast blijkt uit de enquêtes dat 75% van de coördinatoren en ruim 50% van de overige 
organisaties in contact is gekomen met iktoon vanuit hun betrokkenheid bij de Week van de 
Amateurkunst. Dit netwerk is belangrijk geweest in het succes van iktoon, omdat er niet vanuit niets 
gewerkt hoefde te worden. Alle coördinatoren vanuit de Week van de Amateurkunst zijn telefonisch 
benaderd om ze op de hoogte te brengen van iktoon. Er zijn verder wervingsacties gedaan richting 
gemeenten, op social media en middels een postmailing naar 20.000 adressen. Deze acties hebben 
gezorgd voor een nieuw netwerk en een duidelijke groei.  
 
In de motivatie tot deelname zijn in de enquête twee sporen te ontdekken. De eerste is het 
profileren van de eigen organisatie, het werven van leden of publiek. De tweede motivatie die 
opvallend vaak genoemd wordt is een statement maken dat kunst leeft in Nederland en mensen 
laagdrempelig in contact brengen met amateurkunst. Coördinatoren zien zichzelf daarnaast als 
verbinder voor kunstenaars uit hun regio en initiëren samenwerkingen met andere kunstinstellingen, 
het bedrijfsleven en welzijnsorganisaties.  
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3.2. De campagne  
 

Naam, pay-off en campagnebeeld 

 
Met de campagne iktoon wordt iedere amateurkunstenaars uitgedaagd zichzelf te tonen. Zij laten 
hiermee zien wat actieve kunstbeoefening hen brengt. Het geeft plezier, ontspanning, overstijgt 
rangen en standen en verbindt mensen; het is het cement van onze samenleving. De naam iktoon is 
gekozen vanwege het persoonlijke en actieve karakter. Het roept op tot actie: kom van je 
zolderkamer af, zet het repetitielokaal open, toon je kunsten.  
 
Voor de pay-off is gekozen voor ‘kunst van iedereen’. Deze tagline werkt sterk aanvullend omdat 
iktoon op zichzelf niet concreet aangeeft dat het over actieve kunstbeoefening gaat. Kunst van 
iedereen doet dat duidelijk wel.  
 
De campagnebeelden bestaan uit foto’s van amateurkunstenaars in actie op een roze loper. Door 
gebruik te maken van werkelijk bestaande groepen en individuen in plaats van modellen, is het 
mogelijk hun verhaal te vertellen. Er is gekozen voor een variatie aan leeftijden en disciplines om een 
zo divers mogelijk beeld op te roepen en daarmee zoveel mogelijk kunstenaars aan te spreken.  

 
Ihsan toont haar fashionfascinatie      De Muzak-spelers tonen hun    Leroy toont zijn opzwepende 
aan haar vlog-fans            improvisatiekunst      sousafoontunes 

 
Deliverance toont de kracht          Naomi en Francisca tonen hun     Willem toont zijn carvingtalent 
van soulful gospel           spetterende moves     in houtbeeldhouwen 
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Doehetzelf-campagne en toonkit 

 
De campagne wordt mede verspreid door alle deelnemers. Dat kan al door het plaatsen van een logo 
‘onderdeel van iktoon’. Dit maakt het laagdrempelig om aan te sluiten, ook voor festivals of events 
die al een eigen vormgeving hebben. Een activiteit kan natuurlijk ook volledig in de huisstijl van 
iktoon worden geuit. Voor de deelnemers is een toonkit ontwikkeld waar onbeperkt gebruik van kan 
worden gemaakt, na inschrijving op de website. Deze werd 916 keer gedownload.  
 
In de toonkit zijn de volgende elementen opgenomen: 

- Uitleg over de huisstijl 
- Diverse logo’s  
- Kant-en-klare posters, geschikt voor drukwerk 
- Kant-en-klare posters, geschikt om zelf te printen 
- Poster templates om eigen beeld en tekst toe te voegen 
- Losse campagnebeelden voor eigen vormgeving 
- Losse tekstelementen voor eigen vormgeving 
- Diverse formaten webbanners 
- Pr documenten, zoals een voorbeeld persbericht en Q&A 
- Posters met iktoon de Week van de Amateurkunst 
- Poster voor het project Kunst voor het Raam 

Ook zijn er fontlicenties aangeschaft, zodat deelnemers in hun vormgeving gebruik konden maken 
van het lettertype van iktoon.  
 
Een kleine impressie van de toonkit:  
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Website www.iktoon.nl  

 
Er is een volledig nieuwe website ontwikkelend waarbij het hoofddoel het activeren tot deelname is. 

Iedereen die dat wil kan zich aanmelden met een eigen activiteit en is daarna direct zichtbaar in de 

festivalagenda. Op deze manier worden alle initiatieven zichtbaar gemaakt en kan het publiek 

gemakkelijk vinden wat er bij hem in de buurt te beleven is. Subdoelen zijn het werven van publiek 

voor de deelnemers, informatie verschaffen, werven coördinatoren en gemeenten.  

Er is een duidelijk verschil tussen het fysiek aantal iktoon activiteiten en het aantal dat online terug te 

vinden is in de festivalagenda. Dit heeft er alles mee te maken dat het pas vanaf 6 mei, na lancering 

van de website, mogelijk was activiteiten te plaatsen.   

 
Zoeken in de agenda kan op een lijst of via een 
kaart.   
 
Totalen website 

- In totaal hebben er 11.276 sessies 
plaatsgevonden door 7.406 unieke 
bezoekers.  

- 34% komt geregeld terug 
- 736 bezoekers hebben een activiteit 

gepubliceerd 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.iktoon.nl/
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Nieuwsmedia 
 
De Wolven is een pr-bureau dat gespecialiseerd is in het genereren van free publicity. Zij hebben een 

actief persbeleid gevoerd voor de verspreiding van iktoon. Er zijn van 13 april tot en met 12 juli een 

viertal persberichten verstuurd, er is veel 1-op-1 contact geweest en er is een mediapartnership 

afgesloten met De Telegraaf. De Telegraaf is de grootste krant van Nederland met een oplage van 

500.000 en een dagelijks uniek online bereik van 6.000.000. Het partnership heeft geleid tot een 

coververhaal op de bijlage VRIJ op zaterdag 28 mei 2016. In GRAZIA werd iktoon als eerste ‘hot thing 

to do’ vermeld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De totale waarde van de gepubliceerde berichten (zowel print als online) is uitgedrukt in 

advertentiewaarde € 398.751,-. Een redactioneel artikel wordt echter gezien als objectieve 

berichtgeving en hier wordt meer waarde aan gehecht door de lezer. De free publicity waarde komt 

daarom op in totaal  € 749.299,-. 

Het bereik is een optelsom van de oplagen en de bezoekers van diverse websites waar berichten 

over iktoon zijn verschenen. In totaal is het bereik voor publicaties in nieuwmedia: 165.982.519.  

Een selectie van nieuwsmedia waar iktoon is verschenen: 
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Sociale media 

 
Facebook, Instagram en Twitter 
In de campagne op de sociale media is groots 
ingezet op Facebook. Er werden 5 dagen per week, 
2 berichten per dag gepost. De berichten waren 
herkenbaar qua tekst en beeld, waardoor de 
afzender steeds helder was. Elke dag begon ’s 
morgens met een quote in de stijl van iktoon.  
 
De Facebookpagina van WAK Nederland is omgezet 
tot een pagina van iktoon. Bij aanvang van de 
campagne waren er dan ook al 900 volgers. In 3 
maanden tijd is dit uitgegroeid tot 2.738, een groei 
van 300%. Het dagelijks bereik lag op meer dan 
1.000 mensen.  
 
Voor Instagram is ingestoken op een jonger publiek, 
14+. Instagram moest vanaf 0 worden opgebouwd 
en heeft inmiddels ruim 400 volgers.  
 
Twitter is vanwege keuzes in het budget minimaal 
gebruikt, maar er is toch een lichte stijging van 975 
naar 1.051 volgers.  
 

 
 
#iktoon 
De #iktoon is veelvuldig gebruikt door derden. Dit zijn onder andere actieve coördinatoren uit 

bijvoorbeeld Den Haag, Schiedam en Waalwijk, maar ook andere deelnemers en betrokkenen vanuit 

het culturele veld. De tweet van Mark Tuitert, die tijdens de kick-off van iktoon een optreden heeft 

verzorgt, had het grootste sociale bereik van 65.152 uit 1 tweet.  

In totaal was het sociale bereik vanuit derden ruim 1.000.000.  
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Social influencers 
Simon de Wit, Iamtheknees en Lise van 

Wijk hebben unieke content gemaakt 

omtrent iktoon. Uitkomst zijn 3 YouTube 

video’s met het volgende bereik: 

- Totaal aantal video weergaven: 

170.701 

- Gemiddeld uitkijkpercentage: 

65% 

- Totaal aantal clicks: 532 

- Totaal aantal comments: 645 

- Totaal aantal likes: 11.485 

Totaal bereik sociale media 

Bereik via de eigen posts op sociale media: 250.000. 
Bereik via de social influencers (YouTube, Twitter en Instagram): 325.000. 
Sociale media van derden: 1.000.000. 
 
Engagement 
Engagement op posts is eigenlijk wat ieder platform wil. Dit is echter nauwelijks organisch te 

bereiken. Een klein budget achter een post zorgt ervoor dat het bereik enorm toeneemt. Door de 

juiste tone of voice, laagdrempelige call to action en uniek beeld te gebruiken hebben we gezien dat 

mensen gemotiveerd zijn om mee te doen aan uitdagingen of om te reageren op vragen. 

Voorbeeld van een call to action: De Zonnebloemen Challege: 
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Direct Mail 

 
Op 12 april is er een postmailing verstuurd aan 20.000 adressen. Op de kaart werd iktoon 

aangekondigd en een ieder werd uitgenodigd ook mee te doen en zichzelf te tonen.  

Aangeschreven zijn: 
- Landelijke partners, verenigingen en netwerken 
- Verenigingen voor podiumkunsten (muziek, dans en theater) uit oud KvK bestand via LKCA 
- Bibliotheken 
- Centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten 
- KvK bestand van organisaties en personen die cultuuronderwijs aanbieden 

 
Zo’n 6% van de ondervraagden in de enquête geeft aan via de postmailing op de hoogte te zijn 

gebracht van iktoon. Dat is minder dan bijvoorbeeld via social media of via een andere organisatie. 

Mogelijk is een mailing eerder in het jaar een betere keuze.  

Nieuwsbrieven 

 
Voor het op de hoogte en enthousiast houden van deelnemers en coördinatoren is gebruik gemaakt 
van het versturen van nieuwsbrieven. Ook relaties en geïnteresseerden hebben regelmatig een eigen 
nieuwsbrief ontvangen.  
 
Naast eigen nieuwsbrieven is getracht zoveel mogelijk te verschijnen in de nieuwsbrieven van de 
partners. We stelden teksten op die rechtstreeks overgenomen konden worden, wat regelmatig 
gebeurd is.  
 

Inspiratiebijeenkomsten 

 
In januari en februari hebben we een drietal bijeenkomsten georganiseerd; in Lelystad, Utrecht en 
Tilburg. Deze zijn bezocht door 54 geïnteresseerden, exclusief sprekers en organisatie. Het 
merendeel van de bezoekers kwam vanuit de Week van de Amateurkunst. In nieuwsbrieven waren 
de berichten over een naams- en periodewijziging reeds verspreid, maar de bijeenkomsten gaven de 
mogelijkheid dit mondeling toe te lichten en vragen te beantwoorden. In deze periode was er nog 
geen definitieve keuze gemaakt voor de naam iktoon en we hebben van de gelegenheid gebruik 
gemaakt te testen hoe de naam viel.  
 
Na afloop van de bijeenkomsten is een verslag verspreid aan deelnemers en via nieuwsbrieven.  
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3.3. Acties richting gemeenten 
 

Brief aan gemeenten 

 
Vanuit het Platform Promotie Cultuurparticipatie is op 8 maart 2016 een brief verstuurd naar alle 
ambtenaren Cultuur bij gemeenten met de bedoeling iktoon kenbaar te maken en hen te vragen om 
ondersteuning te bieden in de betreffende regio. Er werd hen gevraagd een contactpersoon aan te 
wijzen en 41 ambtenaren hebben hier gehoor aan gegeven. Zij zijn allen telefonisch benaderd en zijn 
veelal overgegaan tot actie in de vorm van het zelf stimuleren van het amateurkunstveld uit hun 
gemeente om mee te doen aan iktoon of een opdracht te verlenen aan een organisatie om dit te 
organiseren. Concreet heeft deze actie gezorgd voor ongeveer 20 extra coördinatoren door het land.  
 
In mei is een digitale nieuwsbrief verzonden met een reminder en update. Ten slotte is er een 
nieuwsbrief verstuurd na afloop van de maand juni waarin de successen vanuit de campagne werden 
beschreven en met een oproep cultuurparticipatie ook in de komende jaren op de agenda te houden. 
Hier  
 

VNG Jaarcongres 

 
In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten is iktoon zichtbaar gemaakt op het 
VNG jaarcongres in Haarlemmermeer op Schiphol. De danseressen uit de campagne dansten bij de 
ingang, terwijl er een speciaal voor gemeenten opgestelde flyer werd uitgedeeld. Tijdens het congres 
was er een ‘iktoon-hoek’ naast de VNG-stand, waar gemeentebestuurders uitgedaagd werden het 
‘culturele gezicht’ van hun gemeente laten zien door voor de roze loper uit de campagne op de foto 
te gaan. Tientallen bestuurders deden dit. Het leverde geanimeerde gesprekjes en een mooie 
fotoserie en zichtbaarheid voor iktoon op. De speelse opzet bleek goed aan te sluiten bij het doel van 
de campagne en de setting van het congres.  
 
Gemeentebestuurders tonen hun culturele gezicht op het VNG jaarcongres.  
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3.4. Wedstrijden en projecten 
 

Kick-off 

 

Landelijk werd iktoon afgetrapt op 29 mei bij CHV 

Noordkade te Veghel. Naast vele lokale kunstenaars is 

ook topschaatser Mark Tuitert gevraagd zijn kunsten te 

tonen. Insteek was om te laten zien dat kunst in 

iedereen zit, ook bij die BN’er die voornamelijk als 

olympische gouden medaillewinnaar bekend is.  

 

Het leverde een boots aan publiciteit op: 

In Noord-Brabant met een waarde van € 30.000,- 

Algemeen Nederlands Persbureau: € 15.000,- 

Communicatie-vakmedia: € 7.000,- 

73.799 sociaal bereik van 1 tweet en 1 post op 

Instagram.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Bombarie 

 

Van 23 tot en met 26 juni vond Festival Bombarie plaats in de Jaarbeurs te Utrecht als afsluiting van 
de iktoon-maand. Vier dagen lang konden kunstenaars optreden, workshops volgen en genieten van 
diverse optredens van zowel professionals als amateurkunstenaars. Iedere dag van het festival stond 
in het teken van een andere kunstvorm en werd een bijpassende uitdaging aangegaan. Zo was er de 
grootste bigband in samenwerking met New Cool Collective, grootste koor met Merlijn Twaalfhoven 
en een dancebattle met Juvat Westendorp. Op de eerste dag vond een conferentie plaats voor 
professionals in de cultuurparticipatie, cultuureducatie en beleid, georganiseerd door het LKCA met 
zo’n 500 deelnemers.  
 
Festival Bombarie werd georganiseerd door ZIMIHC in opdracht van de Jaarbeurs Utrecht, die in het 
kader van het 100-jarig bestaan een meerjarig festival voor makers (amateurkunstenaars) wilde 

https://www.youtube.com/watch?v=T-qGjXdgCrM
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opzetten. ZIMIHC heeft het festival ingebracht in het Platform Promotie Cultuurparticipatie en vanaf 
het begin de samenwerking gezocht met de promotieactiviteiten van het platform. Dit heeft 
geresulteerd in samenwerking op de volgende punten: 

- Het bieden van een podium op Bombarie aan 14 groepen/individuen die tijdens iktoon-
maand lokaal hebben opgetreden: 

o Schiedam: koren onder de molens, 4 seniorenkoren uit diverse wijken  
o Catching Cultures Orchestra: vluchtelingen spelen samen met Nederlandse 

muzikanten 
o Hellevoetsluis: De Losbandigen, muziektheater 
o Age on Stage (festival 50+), winnaar 1: Farida Nabibaks, dans met rituelen 
o Age on Stage (festival 50+), winnaar 2: Brenda Vertelt, vertelkunst 
o Special Arts (kunst en handicap): diverse groepen dans en theater 
o Den Haag: Team Magic, crosss-over met DJ, rap en dans 
o Groningen: Daphne Messelink, singer-songwriter 
o Haarlemmermeer: Acrobatico, jeugdcircus 
o Hengelo: Sheila’s buikdancentrum, 2 vormen van buikdans 
o Deliverence (koor van campagnebeeld iktoon): gospelzang 
o Winterswijk: Studio Firelily, paaldansen 
o Arnhem: Underdog Dance Productions, diverse vormen van streetdance 
o Ihsan Radwan (vlogster van campagnebeeld iktoon): vlog over Bombarie 

- Voorproefje van uitdagingen van Bombarie door ambassadeurs te vragen masterclasses te 
geven: David Rockefeller (New Cool Collective) trad in Veghel op met trompettisten, Merlijn 
Twaalfhoven opende met een masterclass de korendag in Tilburg en Benjamin Herman (New 
Cool Collective) gaf een saxofoonles aan jazzliefhebbers in Enschede. Studenten van de HKU 
filmden op deze dagen en gebruikte het in de promotie van Bombarie.  

- Gezamenlijke wedstrijd met YouTube filmpjes; iktoon videocontest.  
- Prijsuitreiking en masterclass van de wedstrijd Smart Art was tijdens Bombarie.  
- Verwijzingen naar elkaar in nieuwsbrieven en op websites.  
- Aanwezigheid van iktoon op Festival Bombarie. 

 
Inhoudelijk is de samenwerking op de verschillende onderdelen over het algemeen geslaagd. De 
bezoekersaantallen vielen echter tegen. Daarnaast zien ZIMIHC en de Stichting Promotie winstkansen 
in het op elkaar aan laten sluiten van de communicatie-uitingen. De Stichting wil in de planvorming 
van 2017 de positionering scherper maken van de iktoon-campagne ten opzichte van evenementen 
van anderen.    
 

Wedstrijd: Smart Art 

 
De tweede editie van Smart Art liep van 10 mei tot en met 14 juni 2016. De wedstrijd draait volledig 
om digital art; kunst gemaakt met een smartphone. Deelnemers konden hun werk uploaden op een 
speciale Facebook-pagina, waar een jury wekelijks een winnaar koos en alle werken van feedback 
voorzag. Juryvoorzitter was Jeroen Hofs, alias Eboman, een voorloper op het gebied van digitale 
kunst. De jury bestond verder uit 2 studenten van de Rietveld Academie. De vijf weekwinnaars zijn 
uitgenodigd voor een masterclass tijdens festival Bombarie. Hier werd ook de winnaar bekend 
gemaakt. Hij won een nieuwe smartphone.  
 
Voor de aankondiging van de wedstrijd is gebruik gemaakt van advertenties op Facebook en het 
maken van een promotiefilmpje met de juryleden. Dit filmpje had een organisch bereik van 3.846, 
een betaald bereik van 30.159 en werd door 31% volledig uitgekeken. Het aantal pagina-likes is 
gegroeid van 447 in 2015 naar 742 na afloop van de wedstrijd.  
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Helaas bleef het aantal inzendingen wat mager, er werden 39 kunstwerken gepost. Mogelijke 

oorzaak is een te late start van de promotiecampagne. In de eerste weken werden er namelijk slechts 

sporadisch kunstwerken ingezonden en hoe verder in de tijd, des te meer kwam het op gang. Andere 

oorzaak is allicht een te hoge drempel om je kunst te posten. 

Vier van de vijf weekwinnaars (5e is een filmpje): 

 
 

Wedstrijd: iktoon video contest 

 
In de samenwerking met Festival Bombarie is gekozen voor een gezamenlijke wedstrijd rondom 
YouTube filmpjes. Doel was het online bereiken van een jonge doelgroep en hen de kans geven zich 
op een laagdrempelige manier te tonen. Er is een opdracht gegeven aan vijf studenten Kunst en 
Economie van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. De opdracht luidde:  
De projectgroep bedenkt, ontwerpt, promoot en produceert de online competitie voor ‘De Maand’ 
en Festival Bombarie. Doel is dat zoveel mogelijk mensen hun kunsten laten zien via een YouTube 
filmpje en dat de beste inzendingen te zien zijn op de podia van Festival Bombarie.  
 
De studenten zijn vanaf half februari aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het concept van de 
wedstrijd. Er is bewust gekozen om geen thema te kiezen; een ieder kon elke gewenste kunstuiting 
op YouTube plaatsen en aangeven mee te willen doen met de wedstrijd. Op 25 mei werden de 
inzendingen online geplaatst op een eigen website: www.iktoonvideocontest.nl. Hier kon door het 
publiek op gestemd worden. Dit is 664 keer gedaan. Vervolgens heeft er een juryronde 
plaatsgevonden en er werden 5 acts gekozen die mochten optreden op Festival Bombarie. De 
winnaar ontving een SkoolWorkshop naar keuze.  
 
De jury 
Om bekendheid te geven aan de iktoon video contest is Mitch Wolterink als ambassadeur 
aangesteld. Er zijn vier filmpjes gemaakt waarin de contest werd uitgelegd of een van de juryleden 
werden voorgesteld. De multidisciplinaire jury bestond verder uit Erik Ankoné (muziek), Tommie 
Christiaan (musical) en Chiara Re (dans).  

http://www.iktoonvideocontest.nl/
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Still uit promotiefilmpje iktoon video contest met Mitch Wolterink 

 
 
Promotie 
Er is veelvuldig gebruik van social media om de wedstrijd te promoten. Op YouTube en Facebook zijn 
potentiële deelnemers benaderd en uitgedaagd mee te doen. Daarnaast zijn er filmpjes en berichten 
gepost op Facebook en werden hier advertenties geplaatst. Ook Instagram is ingezet.  
 
Offline heeft de promotie onder andere plaatsgevonden tijdens the Dutch YouTube Gathering van 29 
april tot en met 1 mei 2016 in de Jaarbeurs. Hoewel dit festival een uitstekende kans geeft de 
doelgroep te bereiken, is er meer nodig dan alleen aanwezig zijn en hier en daar mensen aanspreken.  
 
Resultaten 
Het resultaat van alle inspanningen is laag. In totaal werden er 11 filmpjes ingezonden, waarvan er 5 
hebben opgetreden op Festival Bombarie. Voornaamste reden is een in verhouding lange opstarttijd 
versus campagneperiode. Weinig mensen wisten van de wedstrijd af. Toen de eerste filmpjes op de 
website werden geplaatst en deelnemers geïnspireerd begonnen te raken, was dit al dichtbij de 
sluitingsdatum. Een betere planning, langere campagneperiode en hogere zichtbaarheid op 
bijvoorbeeld the Dutch YouTube Gathering zouden de wedstrijd een boots kunnen geven en leiden 
tot meer inzendingen.  
 

Project: Kunst voor het Raam 

 

Voor het vierde aaneengesloten jaar is de mogelijkheid geboden aan te 

sluiten bij het project Kunst voor het Raam. We roepen deelnemers op hun 

zelfgemaakte (beeldende) kunst voor het raam te plaatsen in de maand juni. 

Een poster laat zien dat men onderdeel is van iktoon. Het project is geschikt 

voor individuen, maar ook voor coördinatoren om bijvoorbeeld kunst in 

etalages of winkelstraten tentoon te stellen.  

 

Er liggen mogelijkheden dit project uit te breiden en Nederland als 

expositieruimte te benaderen. Dit jaar is echter gekozen volop in te zetten op de bekendmaking van 

het merk iktoon zelf. Een aantal coördinatoren hebben wel aangegeven graag dit project mee te 

nemen in de lokale programmering. Er is daarom wel een poster ontworpen en beschikbaar gesteld. 

Twee van de 13 respondenten in de enquête naar coördinatoren hebben aangegeven dat ze iets met 

Kunst voor Raam hebben gedaan.   
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3.5. Metingen algemene opinie 
 

0-meting  

 
Op 21 april is een nulmeting uitgevoerd door PanelWizard Direct. Doel is het meten van de 
beeldvorming en zichtbaarheid van amateurkunst onder het Nederlandse publiek. Dit om de 
doelstellingen van de campagne over de jaren heen te kunnen meten.  
 
Belangrijkste conclusies:   

- Meer dan de helft van de Nederlanders is positief over amateurkunst (52,8%) en vindt dat 
amateurkunst een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving (50,5%). Slechts 4% geeft 
aan een negatieve houding te hebben ten opzichte van amateurkunst. De overige 
respondenten zijn neutraal in hun antwoord of weten het niet.  

- Dat het beoefenen van amateurkunst belangrijk wordt gevonden voor de ontwikkeling van 

creativiteit, blijkt ook uit de cijfers: 91,9% is het eens met deze stelling. Ook vindt men 

belangrijk dat kinderen al van jongs af aan in aanraking moeten komen met kunst (89,7%).  

- Het daadwerkelijk beoefen van amateurkunst ligt met 30,5% een stuk lager en 23,2% 

antwoord positief op de vraag of men graag amateurkunstvoorstellingen of -exposities 

bezoekt.  

- Internet (63,9%) en sociale media (57,9%) worden het meest gebruikt om informatie te 

vinden over activiteiten van amateurkunstenaars, gevolgd door via familie, vrienden en 

kennissen (50,1%). 

- Van de ondervraagden vindt 64,8% dat er meer aandacht voor amateurkunst zou moeten 

zijn.  

1-meting 

 

Na afloop van de iktoon-maand is er een 1-meting verricht. Zoals verwacht is de beeldvorming van de 

Nederlander over amateurkunst niet in 3 maanden tijd veranderd, dat is een proces van jaren. Toch 

is het interessant om de resultaten te bekijken en te kunnen vergelijken met komende jaren.  

Enkele resultaten: 
- Geen significante verschillen in de vragen over beeldvorming en interesse in amateurkunst. 
- Bijna 10% van alle respondenten heeft een uiting van iktoon voorbij zien komen. Van deze 

respondenten heeft 6,1% de uitingen van iktoon-campagne online gezien (website, Facebook 

of Instagram), 3,5% heeft het in print media voorbij zien komen en 0,9% ergens anders, via 

vrienden kennissen of advertentie borden op straat.  

- Van de 10% die iktoon in uitingen voorbij heeft zien komen, heeft 2/3 actie ondernomen. Er 

werd door 19,8% meer informatie opgezocht over amateurkunst in het algemeen, 18,8% is 

naar een of meerdere voorstellingen geweest, 30,7% heeft met anderen gesproken over 

amateurkunst en 13,9% is iktoon gaan volgen op social media en/of heeft geliked en/of 

gedeeld. De mensen die niets hebben gedaan naar aanleiding van de iktoon-campagne 

bestaat uit 30,7%. 

- Een meerderheid van de respondenten is over het algemeen positief over de uitingen van de 

iktoon-campagne. 54,8% vindt dat het duidelijk is wat de boodschap van de uitingen is, en 

52,4% vindt dat de uitingen goed duidelijk maken dat amateurkunst voor iedereen is.  

- Bijna de helft van de respondenten (42,6%) krijgt een positief gevoel over amateurkunst van 

de uitingen, maar een substantieel deel krijgt toch niet meer zin om zelf (meer) aan 

amateurkunst te doen: 41,6%. 
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- Het beeld dat de iktoon-campagne uitingen uitstralen wordt veelal neutraal beoordeeld. 

Tussen de 64,8% en de 29,7% van de respondenten vind de uitingen neutraal. Wel is een er 

een sterke meerderheid die vindt dat de uitingen “opgewekt” zijn (60,1%), en “vernieuwend” 

(53,6%).  

- Op de vraag of de slogan “Kunst van iedereen” aanspreekt, zijn de meningen verdeeld. Toch 

is bijna de helft van de respondenten (49,8%) het erover eens dat het een aansprekende 

slogan is, 29% voelt zich niet aangesproken en 21,1% weet het niet. 
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4. Partners 

 
Kunstbalie 
 
Kunstbalie is de partner in de provincie Brabant en maakte als provinciale instelling (nog) geen deel 
uit van het Platform. Zij hebben stevig ingezet om iktoon in de schijnwerpers te zetten. Er zijn diverse 
nieuwsbrieven verstuurd, ze droegen bij aan de inspiratiebijeenkomst in Tilburg en financierden een 
deel van de kick-off van iktoon in Veghel.  
 
Platform Promotie Cultuurparticipatie 
 
Op 23 juni 2016 ondertekenden 15 partners van het Platform Promotie Cultuurparticipatie een 
ambitiedocument, waarmee de samenwerking werd onderschreven en doelstellingen zijn vastgelegd. 
Deze partners zijn: LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, ZIMIHC/Festival Bombarie, 
Cultuurconnectie, BNG Cultuurfonds, Holland Dance, Jeugdcultuurfonds, KNMO, Kunstbende, Meer 
Muziek in de Klas, Platform – Theater, VNG, VNK en Stichting Promotie Cultuurparticipatie (was 
Stichting Week van de Amateurkunst Nederland). 
 
Het Platform Promotie Cultuurparticipatie stelt zich ten doel om de zichtbaarheid van en waardering 
voor actieve cultuurparticipatie in de samenleving te vergroten. De campagne iktoon met 
toonaangevende activiteiten in juni vervult een centrale rol in deze ambitie.  
 
Het Platform wil de doelstelling behalen door: 

- Het zichtbaar maken van de brede en omvangrijke sector aan publiek en beleidsmakers. 
- Het stimuleren van de mogelijkheden voor amateurkunstenaars om hun kunst te tonen. 
- Het in stand houden van een stichting om uitvoering te geven aan de ambitie. 

 
Het is van grote waarde om als culturele sector gezamenlijk op te trekken in belangrijke zaken. Het 
wordt door deelnemers, coördinatoren en publiek positief ervaren dat de partners de campagne 
iktoon ondersteunen. Alleen al het plaatsen van alle logo’s op campagne-uitingen geeft een soort 
keurmerk. Daarnaast is het netwerk van groot belang in de verspreiding van iktoon, onder andere 
door plaatsing op diverse websites en het verschijnen in nieuwsbrieven. Voor 2017 maken we 
concrete afspraken met de partners over hun bijdrage aan het realiseren van de ambitie. In de 
komende jaren kan op basis van de planontwikkeling in en met het Platform de wens ontstaan om de 
inzet van de partners te vergroten en een actievere bijdrage te vragen.  
 
Fondsen 
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSBfonds hebben beide in 2016 een structurele financiële 
bijdrage gegeven aan de campagne iktoon. Daarnaast dachten ze mee over de opzet en was het FCP 
ook actief betrokken bij het ontwikkelen van communicatie-uitingen en de brieven aan de 
gemeenten. Het VSBfonds speelde een rol in de ontwikkeling van de publieksmetingen.  
 
LKCA 
 
Het LKCA heeft een grote rol gespeeld in het tot stand komen en ontwikkelen van iktoon. Expertise 
op het gebied van communicatie, monitoring, bestuursvorming en het amateurkunstveld zijn 
menigmaal ingezet. Er is verder een communicatieadviseur fulltime ingesteld om de iktoon 
campagne op te zetten en vorm te geven. Het LKCA speelt ook een belangrijke rol in het opzetten en 
aanjagen van het Platform Promotie Cultuurparticipatie. Ten slotte worden er vergaderzalen, 
catering en faciliteiten ter beschikking gesteld.  
 


