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INTRODUCTIE
Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en
de Erasmus School of History Culture and Communication. Het onderzoek is uitgevoerd in
samenspraak met verschillende experts werkzaam in het Rotterdams cultureel veld. Dit
onderzoek is niet als praktijkonderzoek opgezet of om handelen te controleren maar heeft
ten doel inzicht te bieden in eventuele referentiekaders teneinde de sector van een handvat
te voorzien in het uitvoeren en vormgeven van stappen en beleid rondom culturele
diversiteit.
WAAROM
• De Code Culturele Diversiteit vestigt de aandacht op het belang van diversiteit in
publiek, programma, partnerships en personeel.
• Eerder onderzoek van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de Erasmus
Universiteit Rotterdam onder directeuren van culturele instellingen maakte duidelijk
dat in de Rotterdamse cultuursector aandacht wordt besteed aan diversiteit in
publiek, partnerships en programma. Op het vlak van personeel bleek er duidelijke
twijfel bij het nut van inspanningen ter bevorderering van diversiteit. Men leek niet
overtuigd van diversiteit van het personeelsbestand als doel op zich.
• Bovendien leek men eraan te twijfelen dat een diverser personeelsbestand nodig is
voor meer diversiteit in het programma en publiek. Mensen hanteren echter
onbewuste referentiekaders die gevormd worden in eerdere ervaringen. Wie
opgroeit als deel van de meerderheid, hanteert dus ook mogelijkerwijze een
meerderheidsperspectief zonder het te beseffen. Dit kan onbedoeld openheid in de
weg staan ten aanzien van zowel mensen als kunst die buiten dat perspectief vallen.
• Dit onderzoek ging de perceptie na ten aanzien van minderheidsmakers en hun
artistiek werk.
• Dit onderzoek was nadrukkelijk niet opgezet als een praktijktest om het handelen te
monitoren. Het doel was om mogelijke onderliggende aannames in het denken aan
het oppervlak te brengen waarvan mensen in de Rotterdamse cultuursector zich niet
bewust zijn.
WIE
Het onderzoek werd gehouden onder directeuren, programmeurs, marketing- en educatieve
medewerkers van de 86 instellingen binnen het huidige cultuurplan. Deze werden benaderd
via e-mail of door een onderzoeksassistent die de vragenlijst op hun werkplek kwam
afnemen.
De vragenlijsten werden volledig anoniem verwerkt. Er werd dus geen informatie verzameld
die identificatie mogelijk zou maken van individuen of specifieke organisaties waarvoor zij
werken. Om rekening te kunnen houden met de discipline waarin respondenten werkzaam
zijn, konden respondenten daarom hun expertisedomeinen alleen in algemene termen
aangeven. Om een idee te krijgen over hun rol binnen de organisatie werden algemene
vragen over taakinhoud en verantwoordelijkheden gesteld.
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DEELONDERZOEK 1
CENTRALE VRAAG
Wordt kunst meer geassocieerd met personen uit de meerderheid dan personen uit een minderheid?
HOE
•
•

•
•

Om na te gaan of er een sterkere associatie wordt gelegd tussen de meerderheidsgroep binnen
de Nederlandse maatschappij en kunst, werd een impliciete associatietest (IAT) uitgevoerd.
Op een onbewust niveau worden spontane en diepgewortelde associaties sneller gelegd dan
contra-intuïtieve verbanden. Daarom wordt de reactietijd gemeten in een opdracht waarin
mensen enerzijds meerderheids- en minderheidsnamen moesten categoriseren (Nederlandse en
Arabische namen) en anderzijds woorden die verband houden met kunst (zowel in de vorm van
algemene kenmerken die bij kunst horen, zoals ‘originaliteit’ en ‘creativiteit’, als in de vorm van
belangrijke kunstdisciplines, zoals ‘schilderij’ of ‘toneel’). Door deze categoriseringsopdrachten te
combineren, kunnen we nagaan of het sneller gaat om te categoriseren wanneer de
kunstcategorie wordt gecombineerd met de meerderheidscategorie (Nederlands) dan met een
een minderheidscategorie (Arabisch).
Een snellere reactietijd bij het associëren van kunst met de meerderheidscategorie duidt dan op
een sterkere meerderheidsassociatie.
60 medewerkers van Rotterdamse kunstinstellingen namen deel aan het onderzoek.

LIMITATIES
•

•

In dit onderzoek werd enkel gekeken naar het veschil in reactietijd tussen de categorieën
Nederlands en Arabisch. Er werd dus vergeleken met slechts één bepaalde sociale
minderheidsgroep. Het valt niet uit te sluiten dat verschillen meer of minder uitgesproken zijn
wanneer een vergelijking zou worden gemaakt met andere minderheidsgroepen.
De woorden die men moest categoriseren reflecteren slechts een bepaalde selectie. Het is in
principe mogelijk dat andere resultaten gevonden zouden worden wanneer andere woorden
waren gebruikt. Echter, de gebruikte woorden vallen onmiskenbaar op te vatten als voorbeelden
van duidelijk herkenbare kunstdisciplines en algemene kenmerken die bij kunstzinnigheid horen.
Het gaat daarbij om de algemene associaties die mensen hanteren. De analyses betreffen niet de
afzonderlijke woorden. Er wordt dus gewerkt met gemiddelde verschillen in reactietijd voor de
diverse woorden samen. Bovendien vinden we zeer gelijkaardige resultaten bij de twee sets van
woorden (kenmerken en disciplines), wat de betrouwbaarheid van de resultaten bevestigt.

BEVINDINGEN
• Er wordt iets sneller gereageerd wanneer de meerderheidscategorie en de kunstcategorie
worden gecombineerd.
• Dit geldt zowel voor algemene kenmerken die bij kunst horen als voor kunstdisciplines. De
resultaten voor beide sets van woorden zijn opvallend gelijkaardig.
• Het verschil in reactiesnelheid is echter zo klein dat geen sprake kan zijn van een uitgesproken
meerderheidsassociatie met kunst.
• De resultaten verschillen licht naargelang de kenmerken van de respondenten, maar ook in de
groepen die in vergelijking sterkere associaties leggen, blijft de meerderheidsassociatie uitermate
klein.
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DEELONDERZOEK 2
CENTRALE VRAAG
Wordt werk van minderheidskunstenaars anders geëvalueerd dan werk van meerderheidskunstenaars? En
welke rol speelt het of kunstenaars inspiratie putten uit een meerderheids- of minderheidscultuur?
HOE
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Er werd een experiment uitgevoerd waarin aan respondenten werd gevraagd om zes verschillende
beeldende kunstwerken te evalueren.
Afbeeldingen van de werken werden begeleid door verschillende tekstfragmenten die informatie
bevatten over zowel de maker van het werk als diens inspiratiebron.
Hoewel de begeleidende teksten verschillend waren, hebben de respondenten allemaal dezelfde
set van zes beeldende kunstwerken in dezelfde volgorde gezien en geëvalueerd.
In afzonderlijke teksten werd op basis van de naam aan sommige respondenten gesuggereerd dat
een maker een minderheidsachtergrond had, voor anderen werd een (Nederlandse)
meerderheidsachtergrond gesuggereerd.
Daarnaast werd bij sommige respondenten vermeld dat het werk een meerderheidsinspiratiebron
had (Nederlandse of westerse cultuur), in andere gevallen een minderheidsinspiratiebron.
Per werk waren er dus vier versies van de begeleidende tekst, waarvan afzonderlijke respondenten
er slechts één te zien kregen.
1. meerderheidsnaam en –inspiratiebron
2. meerderheidsnaam en minderheidsinspiratiebron
3. minderheidsnaam en meerderheidsinspiratiebron
4. minderheidsnaam en –inspiratiebron
Op deze manier werd nagegaan hoe de impact van de naam van de maker en de inspiratiebron zich
tot elkaar verhouden en of er een gecombineerd effect optreedt.
62 medewerkers van Rotterdamse kunstinstellingen namen deel aan het onderzoek.
Er werd een onderscheid gemaakt op basis van hoe geschikt respondenten zichzelf voelden om de
werken te evalueren.

LIMITATIES
•

•

•

Enkel vrouwelijke makers werden vermeld bij de werken. Dit werd gedaan omdat kan verwacht
worden dat ook gender van de maker een impact kan hebben op de waardering. Om te vermijden
dat dit een effect heeft op de resultaten, werd er dus voor gezorgd dat er geen genderverschillen
zijn tussen de makers die vermeld werden. Dit betekent wel dat we ook geen zicht hebben op hoe
de combinatie van gender en het behoren tot een minderheid een effect heeft op de waardering
van iemands werk.
Omwille van de aankondiging van het onderzoek, maar ook door de manier waarop de vragenlijst
was opgesteld, waren de respondenten zich ervan bewust dat dit onderzoek over culturele
diversiteit ging. Het valt dus niet uit te sluiten – en het is zelfs heel aannemelijk – dat deze
voorkennis een effect had op hun antwoorden. Dit was grotendeels onvermijdelijk, maar het heeft
wel consequenties op de correcte interpretatie van de resultaten. Het betekent namelijk dat we
hieruit geen conclusies kunnen trekken over hoe mensen in de praktijk keuzes zouden maken. Het
geeft vooral inzicht in hoe mensen omgaan met een situatie waarvan ze weten dat diversiteit een
relevant aspect is – waar letten ze dan vooral op en wat speelt er minder een rol.
Hoewel er in de resultaten rekening mee werd gehouden of de respondenten zelf een migratieachtergrond hadden, had slechts een klein aantal respondenten een migratie-achtergrond (eerste of
tweede generatie). Omdat ze gebaseerd zijn op kleine aantallen, moet men voorzichtig zijn bij de
interpretatie van resultaten over de migratie-achtergrond van de respondenten.
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DEELONDERZOEK 2
BEVINDINGEN
• Men geeft hogere waarderingssscores wanneer een maker met minderheidsachtergrond wordt
gepresenteerd. Dit gebeurt zowel wanneer men aangeeft zich geschikt te voelen om een werk te
evalueren als wanneer dat niet het geval is.
• Enkel mensen die zich niet zo geschikt voelen om de getoonde werken te evalueren, zijn positiever
tegenover werken wanneer er een minderheidsinspiratiebron wordt vermeld.
• Echter, wanneer een minderheidsmaker samen met een minderheidsinspiratiebron wordt vermeld,
heeft de inspiratiebron geen toegevoegde waarde voor de evaluatie (het positieve effect daarvan
vervalt). Met andere woorden, bij makers die tot de meerderheid worden gerekend, speelt de
inspiratiebron een rol voor de waardering. Daarentegen staat men in het algemeen positiever
tegenover makers die tot een minderheid worden gerekend, maar er wordt verder geen rekening
gehouden met waar ze hun inspiratie vandaan halen.
• Mensen die zich wel geschikt voelen, houden geen rekening met de inspiratiebron, behalve als ze
zelf een migratie-achtergrond (van eerste of tweede generatie) hebben. Dan zijn ze positiever
over werken waarvan gezegd wordt dat ze op minderheidscultuur geïnspireerd zijn. (Echter,
omwille van de kleine aantallen respondenten met een migratie-achtergrond, laten deze resultaten
geen sterke uitspraken toe.)
• Mensen die zich geschikt voelen om de getoonde werken te evalueren, zijn in het algemeen
positiever over de werken.
• Mensen die zich geschikt voelen om de getoonde werken te evalueren, laten hun mening minder
afhangen van de geboden informatie. Ze lijken zich dus meer te baseren op wat ze zagen op zich.

ALGEMENE CONCLUSIE
• Medewerkers van Rotterdamse cultuurinstellingen leggen nauwelijks een onbewuste
associatie tussen kunst en de maatschappelijke meerderheidsgroep.
• Toch geven medewerkers positievere evaluaties voor kunstwerken waarvan ze
denken dat die door minderheidsmakers zijn gemaakt.
• Een mogelijke verklaring is dat werk van minderheidsmakers meer intrigeert. Het is
echter ook aannemelijk dat respondenten zeker niet willen discrimineren in hun
antwoorden en daarom extra positief antwoorden bij een minderheidsmaker.
• Enkel of de maker zelf tot een minderheid wordt gerekend, speelt een rol. De
inspiratiebron die een maker hanteert wordt niet als relevant gezien of verliest haar
betekenis voor de evaluatie als de maker tot een minderheid wordt gerekend.
Dit lijkt iets te zeggen over de opvatting over diversiteit – een opvatting waarin
vooral wordt gelet op de (vermeende) achtergrond van personen en minder op wat
personen met hun achtergrond doen.
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Gebruikte begrippen
Cognitieve categorisering
Om de wereld om ons heen te begrijpen moeten mensen wat ze om zich heen waarnemen onderbrengen in
categorieën. Dit is een fundamenteel proces van het menselijk denken omdat dit filteren ervoor zorgt dat we
kunnen functioneren en interacteren binnen en met onze omgeving. Deze categorieën zijn door onze eerdere
ervaringen onstaan en worden ook gevormd door de plek en de mensen waar we mee opgroeien. Hierdoor
kunnen bepaalde categorieën vertekend raken.
Gestratificeerde randomsteekproef
In een randomsteekproef worden deelnemers voor een onderzoek geselecteerd op willekeurige basis. In deze
studie ging het er daarbij vooral over dat respondenten van verschillende organisaties op toevalsbasis werden
uitgenodigd voor deelstudie 1 of 2. Dit gebeurde echter wel gestratificeerd, wat wil zeggen dat ervoor gezorgd
werd dat ongeveer evenveel mensen zouden deelnemen aan beide studies.
Impliciete associatie
Diepgeworteld verband dat wordt gelegd tussen twee kenmerken. Deze associatie kan zich vormen door
veelvuldige ervaringen met een eenzijdig perspectief. Vooral wanneer dit verband ongegrond is, wordt ook wel
van impliciete bias gesproken.
Impliciete associatietest (IAT)
Impliciete associaties kunnen inzichtelijk gemaakt worden door te kijken hoe lang het duurt om dingen
(woorden, afbeeldingen, etc.) in te delen in combinaties van categorieën. Wanneer de relevante categorieën
worden gecombineerd met een categorie die ermee wordt geassocieerd (zelfs op onbewust niveau), gaat het
categoriseren sneller dan wanneer de desbetreffende categorieën worden gecombineerd met een categorie die
als onlogisch of contra-intuïtief wordt ervaren. Op basis van reactiesnelheid kan dus worden nagegaan hoe
sterk associaties zijn.
Meerderheid-minderheid
In deze studie wordt een vergelijking gemaakt tussen reacties op sociale meerderheids- en
minderheidsgroepen. Bij de termen meerderheid-minderheid gaat het over de sociale positie van groepen in de
maatschappij. Zo is een meerderheid niet noodzakelijk het grootst in aantal. Wel is het doorgaans een groep
met een sociaal sterkere positie, die daarvan de voordelen ondervindt. Het onderscheid tussen meerderheid en
minderheid omvat zowel raciale (wit tegenover niet-wit), als etnische dimensies (op vlak van culturele
verschillen, dus). In relatie tot de meerderheid wordt ook vaak gesproken over de dominante groep. Echter,
het tegenovergestelde van deze groep zou dan moeten beschouwd worden als gedomineerd. In deze studie
vinden wij die term minder passend. Het gaat in dit onderzoek immers niet noodzakelijk over actieve en
doelbewuste onderdrukking, maar vooral over subtielere vormen van benadeling en het mogelijke gebrek aan
inzicht in benadeling.
Priming
Priming is een zogenaamd test-effect. Het komt erop neer dat mensen door een onderzoek attent worden
gemaakt op de relevantie van een bepaald onderwerp, waardoor zij hierover bewuster gaan nadenken. De
mening die ze vervolgens geven is dan deels het gevolg van het feit dat zij hierover ondervraagd worden. In een
onderzoek over diversiteit valt dus te verwachten dat mensen meer gaan letten op wat ze zeggen over
diversiteit dan ze zouden doen wanneer dit onderwerp niet expliciet onder hun aandacht wordt gebracht.
Stimulus
Een stimulus is een bepaald voorwerp waarop respondenten in een studie moeten reageren. In dit onderzoek
zijn de stimuli in deelstudie 1 woorden, in deelstudie 2 gaat het over afbeeldingen van artistiek werk.
Vignetstudie
Een vignetstudie is een onderzoeksmethode waarbij verschillende soorten informatie (de zogenaamde
vignetten) worden aangeboden om te kijken wat voor effect dit heeft op de reacties van een poefpersoon.

6

