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1. Inleiding
Het Stadspanel is een instrument om inwoners van de gemeente Groningen

Met ruim 9.500 leden, in alle leeftijdsgroepen vanuit de hele gemeente, geeft het

vragen te stellen over allerlei (actuele) onderwerpen in de gemeente. Be-

Stadspanel een adequaat beeld van de mening van inwoners van de stad. Wel

leidsmakers krijgen zo informatie over wat er leeft onder de burgers van de

moet worden opgemerkt dat voor het Stadspanel geen aselecte steekproef van

gemeente. Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan meedoen met

alle bewoners is getrokken. Elke inwoner kan lid worden van het Stadspanel. Het

het Stadspanel. Het Stadspanel werkt met enquêtes via internet. De Stads-

gevolg is dat sommige groepen inwoners zijn oververtegenwoordigd en anderen

panelleden ontvangen een e-mail met een uitnodiging om een enquête in te

ondervertegenwoordigd. Dit neemt niet weg dat het Stadspanel een zeer bruik-

vullen via internet.

baar instrument is om in korte tijd de mening van een aanzienlijke groep inwoners
van de stad Groningen te peilen.

Sinds een aantal jaar wordt in Groningen het festival De Nacht van Kunst &
Wetenschap georganiseerd. De Nacht is een initiatief van het Akkoord van
Groningen, een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het UMCG en de gemeente Groningen. Mede
omdat het aantal bezoekers de laatste jaren afneemt heeft het Akkoord van
Groningen de afdeling Onderzoek en Statistiek gevraagd een behoefte onderzoek te doen naar De Nacht van Kunst & Wetenschap.
Wat verwachten mensen van het festival? Waarom bezoeken ze het wel of
niet? En wat moet mogelijk anders? Om dit te onderzoeken is een enquête
gehouden onder het Stadspanel. De enquête is ook opengesteld voor inwoners van de stad Groningen die geen lid zijn van het panel. Via de pers en
social media (Facebook & Twitter) is aandacht besteed aan het onderzoek.
Op deze manier hebben we zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid geboden de enquête in te vullen.
Alle antwoorden op de open vragen en de toelichtingen zijn in een apart
bestand aan de opdrachtgever verstrekt.
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Leeftijd, bekendheid en bezoek.

2. Resultaten
In totaal hebben 2.228 mensen de enquête ingevuld, 90 via de open enquête
en 2.138 leden van het Stadspanel. Iets meer mannen (54 procent) dan vrouwen hebben meegedaan. De meeste respondenten zijn tussen de 50 en de
64 jaar. Ongeveer 80 procent van de respondenten bezoekt weleens andere
festivals in Groningen, zoals Noorderzon of het Bevrijdingsfestival.
Van alle respondenten kent 60 procent De Nacht van Kunst & Wetenschap.
We hebben de antwoorden op sommige vragen onderverdeeld in drie groepen: bezoekers die aangeven ooit de Nacht te hebben bezocht, niet
bezoekers van De Nacht (maar wel bekend met het festival), onbekend met
het festival en de totale respons.

Waar kent u De Nacht van Kunst & Wetenschap van?

Meer mannen zijn onbekend met De Nacht van Kunst & Wetenschap dan
vrouwen. Ook bezoeken mannen het festival iets minder vaak. Jongere respondenten zijn meer bekend met De Nacht en bezoeken het festival ook
vaker dan oudere respondenten. Van alle bezoekers is meer dan de helft
onder de 50 jaar. De respondenten wonen verspreid over de stad.

2.1 Bekend met De Nacht
Aan de 1.327 respondenten die De Nacht kennen hebben we gevraagd waar
ze de Nacht van kennen. De meeste mensen kennen De Nacht van sociale
media, aanplakbiljetten of via vrienden/familie. Iets meer dan 20 procent
kent De Nacht via het werk. De zeven procent die een ander antwoord geeft,
is bekend met De Nacht omdat ze betrokken zijn geweest bij de organisatie,
via andere media of omdat ze het in de stad opmerkten. Respondenten jonger dan 34 jaar kennen De Nacht vaker via sociale media, aanplakbiljetten en
via vrienden. Oudere respondenten vaker via het werk.

*Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk
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2.2 De Nacht van Kunst & Wetenschap 2016
Van de respondenten die De Nacht kennen, heeft 42 procent (555 personen)

De 555 respondenten die De Nacht weleens hebben bezocht, hebben we

De Nacht weleens bezocht, vaak meerdere keren. Jongere respondenten

gevraagd of ze wisten dat het festival in 2016 op 4 juni plaatsvond. Bijna alle

hebben het festival iets vaker bezocht (54 procent), ouderen minder vaak (23

respondenten (93 procent) wisten dat het festival op 4 juni was. Ongeveer

procent). Iets meer dan de helft van de respondenten (763 personen, 58 pro-

een kwart is er ook naartoe geweest. Opvallend is dat meer respondenten

cent) die De Nacht kennen, hebben het festival nog nooit bezocht. De

onder de 35 jaar niet wisten dat het festival op 4 juni was (13 procent).

meeste mensen geven aan dat dit komt omdat ze er geen tijd voor hebben,
geen behoefte aan hebben of omdat De Nacht hen niet aanspreekt. Andere

Twee derde van de respondenten was van de datum op de hoogte, maar

redenen die respondenten hebben aangegeven zijn dat ze geen zin hadden

heeft het festival niet bezocht. De meest gegeven redenen zijn dat ze ande-

om alleen te gaan, geen oppas konden regelen voor kinderen of omdat ze er

ren bezigheden hadden of niet in Groningen waren op 4 juni. De vier procent

nog nooit aan gedacht hebben om naar het festival te gaan.

die andere redenen hadden waarom ze niet zijn gegaan, geven aan dat er te
veel wordt georganiseerd, dat het festival steeds hetzelfde is en omdat het in
de avond en nacht is.

Waarom heeft u De Nacht van Kunst & Wetenschap nog nooit bezocht?

Waarom heeft u De Nacht van Kunst & Wetenschap het afgelopen jaar niet bezocht?

*Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk

*Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk
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Tevredenheid De Nacht van Kunst & Wetenschap 2016

De 144 respondenten die De Nacht het afgelopen jaar hebben bezocht hebben we gevraagd wat ze van het festival vonden. Gemiddeld geven ze het
rapportcijfer 7,7. De bezoekers van de laatste editie zijn zeer positief over het
festival. Meer dan 85 procent is tevreden of zeer tevreden over het concept,
de prijs, het programma, de locaties, de afstanden en de websites. Bijna de
helft van de respondenten is zelfs zeer tevreden over het concept.
Een ruime meerderheid (84 procent) van de 555 respondenten die het festival weleens hebben bezocht, zou het festival aanbevelen. We hebben ook
gevraagd wat er verbeterd kan worden aan De Nacht. Een derde van de respondenten vindt dat het festival goed is zoals het is en een derde weet het
niet.
Van de respondenten die verbeteringen willen, geeft twee derde aan dat het
programma verbeterd kan worden. Opmerkingen die hierbij gegeven zijn,
zijn dat het programma onoverzichtelijk is, er soms te veel of te weinig tijd

Wat zou er volgens u verbeterd kunnen worden aan De Nacht van Kunst & Wetenschap?

tussen onderdelen zit en dat sommige onderdelen maar één keer plaatsvinden. Een kwart vindt dat de locaties verbeterd kunnen worden.
Andere verbeteringen die zijn genoemd zijn dat het goedkoper mag, dat het
gratis programma te klein is en dat ze graag meer activiteiten in de buitenlucht zouden zien. Daarnaast zeggen sommige respondenten ook dat het (te)
druk is op het festival, dat men soms lang moet wachten en dat sommige
activiteiten al snel vol zitten. Een enkeling vindt dat het festival meer gepromoot moet worden.
Enkele respondenten geven aan dat een nacht te kort is om alles te zien en
dat het wat hen betreft wel een dag of week van de Kunst & Wetenschap
mag zijn. Anderen geven juist aan dat het festival niet elk jaar plaats hoeft te
vinden en beter één keer in de twee jaar kan.

*Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk
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Denkt u dat u in 2017 (volgend jaar) De Nacht van Kunst & Wetenschap zult bezoeken?

2.3 Toekomst van De Nacht
Aan alle respondenten is de vraag gesteld of ze verwachten De Nacht van
Kunst & Wetenschap in 2017 te bezoeken. Meer dan 80 procent van de respondenten die De Nacht eerder hebben bezocht, verwacht dit volgend jaar
weer te doen. Van de respondenten die voor deze enquête niet bekend waren met het festival, denkt iets meer dan 10 procent het volgend jaar te
bezoeken.
Respondenten onder de 35 jaar geven vaker aan De Nacht volgend jaar mogelijk te bezoeken (45 procent). Minder respondenten boven de 65 jaar
verwachten dat ze in 2017 naar De Nacht gaan (22 procent). Van de respondenten tussen de 35 en 64 jaar denkt een derde volgend jaar het festival te
bezoeken.
Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het wel belangrijk dat er
in Groningen een festival als “De Nacht van Kunst & Wetenschap” georganiseerd wordt. Bijna alle bezoekers vinden dit belangrijk of zelfs zeer belangrijk.

Hoe belangrijk vindt u het dat de stad Groningen in samenwerking met onderwijsinstellingen een festival zoals “De Nacht van Kunst & Wetenschap” organiseert?

Van de respondenten die tot voor kort onbekend waren met De Nacht, vindt
ongeveer 70 procent het belangrijk dat er een dergelijk festival in Groningen
plaatsvindt.
Veel respondenten weten niet of het festival “De Nacht van Kunst & Wetenschap” samen te voegen is met een ander evenement: 60 procent heeft het
antwoord “weet niet” gegeven. Van de respondenten die wel een antwoord
op deze vraag hebben gegeven, zegt twee derde dat het festival niet samengevoegd kan worden. Bezoekers van het festival geven vaker aan dat De
Nacht niet samen te voegen is met een ander evenement.
De meeste respondenten die wel vinden dat het samen te voegen is, geven
als optie Noorderzon. Let’s Gro, de museumnacht, de KEI-week en Bommen
Berend.
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