PUBLIEKSONDERZOEK LOKALE CULTURELE PROGRAMMERING
Wie bereiken we met Lokale culturele programmering? En hoe kunnen we samen nog meer
Rotterdammers meer laten genieten van cultuur? Met onderzoek verzamelen we kennis over de beleving
en de wensen van het publiek. De opgedane kennis deelt Cultuur Concreet actief met de sector.
Als je een financiële bijdrage van Cultuur Concreet ontvangt, verwachten wij dat jij mee werkt aan ons
publieksonderzoek. Wij verwachten dat je in ieder geval het volgende doet:
•

De door Cultuur Concreet aangeleverde scheurbriefjes verspreidt onder alle deelnemers aan jouw
initiatief;

•

Alle deelnemers aan jouw initiatief actief stimuleert tot geven van hun mening d.m.v. deze
scheurbriefjes;

•

Bij het inleveren van deze scheurbriefjes van een significant* aantal deelnemers de postcode, plus
huisnummer noteert;

•

Deze gegevens volgens het door Cultuur Concreet aangeleverde format binnen één maand na
afsluiting van het initiatief bij ons aanlevert.

Bij het tellen van de scheurbriefjes kun je onderstaand formulier gebruiken. Zet in de tweede kolom een
streepje bij de gegeven antwoorden en noteer het totaal aantal in de laatste kolom. Deze gegevens lever
je digitaal aan, je ontvangt hiervoor een speciale link.
Ook voor de postcodes en huisnummers kun je dit formulier gebruiken, je kunt deze gegevens ook direct
in een *.xls bestand (bijvoorbeeld Excel) zetten. Noteer gegevens dan als volgt:
POSTCODE

HUISNUMMER

TOEVOEGING

1234AB (geen spaties!)

100

C

Het spreekt voor zich dat alle gegevens volgens de geldende AVG richtlijnen zullen worden verwerkt.
* Wij verwachten het volgende minimum aantal respondenten:
tot 50 /deelnemers:

75% van het totaal aantal deelnemers met een minimum van 10

50 - 100 deelnemers

50% van het totaal aantal deelnemers

meer dan 100 deelnemers

25% van het totaal aantal deelnemers met een minimum van 50

Heb je vragen? Neem contact op met jouw cultuurregisseur.

AANTAL DEELNEMERS:
AANTAL EVALUATIES:

IK VIND DEZE ACTIVITEIT:

TOTAAL

�
�
�

IK WOON IN:

TOTAAL

Deze wijk
Rotterdam
Buiten Rotterdam

MIJN LEEFTIJD IS:

TOTAAL

0 – 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 59
60 +

IN MIJN BUURT MIS IK NOG:
Theater
Muziek
Dans
Film
Exposities
Workshops

TOTAAL

MIJN POSTCODE

MIJN HUISNUMMER

MIJN POSTCODE

MIJN HUISNUMMER

