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1 Cultuurparticipatie 
1.1 Inleiding Het streven naar een breder publieksbereik staat al lange tijd boven aan de agenda van de Vlaamse cultuuroverheid. De toegang tot cultuur is een universeel recht (Anciaux, 2004). Desondanks blijken de Vlaamse cultuurcentra slechts in beperkte mate een universeel publiek aan te trekken. Het ideaal van een culturele democratie lijkt binnen de muren van de cultuurcentra nog niet voltooid. Bepaalde bevolkingsgroepen vinden maar moeizaam hun weg naar de Vlaamse cultuurcentra (Colpaert et al., 2007; Colpaert & Heuts, 2007; Colpaert, Heuts & Goffings, 2006). Mannen, lager geschoolden, lagere sociale klassen, jongeren en ouderen zijn ondervertegenwoordigd bij de Vlaamse cultuurgebruikers. Vlaams cultuurminister Anciaux onderkent dit in zijn speech op de Dag van de Cultuurparticipatie waarin hij zijn participatiedecreet voorstelt.  “Heel centraal in het nieuwe participatiedecreet staat de aandacht voor specifieke doelgroepen. Deze worden hierin opgenomen omdat elk van deze groepen worstelt met participatiedrempels die heel expliciet aan hun categorie verbonden zijn.” (Anciaux, 2006: 7)  Het uitbreiden van het participerende deel van de bevolking, de zogenaamde ‘vernieuwing’, samen met de bevordering van de culturele competentie, de zogenaamde ‘verdieping’, vormt een stevige pijler van het Vlaamse cultuurbeleid (Anciaux, 2004). Participatie – het discours van culturele competentie en het slechten van participatiedrempels – blijft daarmee centraal staan in zijn beleidsvisie. Het nieuwe participatiedecreet van 2008 wil daar een krachtig instrument voor vormen (Anciaux, 2007).  Een eerdere analyse van de gebruikers van de Vlaamse cultuurcentra wees erop dat 51% van de gebruikers slechts sporadisch deelneemt aan voornamelijk het podiumaanbod (Glorieux, Jacobs & Lauwerysen, 2008). Zij concluderen dat het gaat om een groep gebruikers met een groot potentieel en door het geven van een beschrijving van de socio-demografische kenmerken van deze gebruikers bieden zij een basis om een beleidsstrategie te ontwikkelen die ervoor kan zorgen dat deze groep ‘passanten’ het cultuurcentrum intensiever gaan gebruiken. De wens van Vlaams cultuurminister Anciaux (2004) om een instrumentarium te ontwikkelen dat 
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een nieuw publiek moet bereiken (2004), is minder gemakkelijk. We beschikken in het gebruikersonderzoek cultuur- en gemeenschapscentra immers enkel over gegevens van gebruikers van cultuurcentra. Wanneer we het ‘nieuwe publiek’ echter definiëren als de bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in de Vlaamse cultuurcentra, kunnen we met deze gegevens wel degelijk analyses doen die handvatten voor een degelijk instrumentarium kunnen bieden. De analyses in dit rapport zijn tweeledig. Ten eerste willen we nagaan of er centrumspecifieke kenmerken zijn die de participatie van de verschillende ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen verhoogt. Hebben cultuurcentra die relatief veel laagopgeleiden bereiken bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld een bepaalde programmatie) die dit kunnen verklaren. Het ontdekken van dergelijke verbanden kan zinvol zijn voor een beleid om bepaalde doelgroepen aan te trekken en beter te bereiken. Ten tweede willen we nagaan of er centrumspecifieke kenmerken zijn die een invloed hebben op de tevredenheid van de gebruikers van de cultuurcentra. De centrale vraag hier is: welke kenmerken van het cultuurcentrum verhogen (of verlagen) de tevredenheid van de gebruikers? De achterliggende gedachte is dat een tevreden bezoeker terug zal keren. Indien we een of meerdere verbanden vinden, kunnen deze bevindingen een aanknopingspunt vormen om de sporadische gebruikers meer te laten participeren.   
1.2 Data Dit rapport is gebaseerd op de data van het gebruikersonderzoek cultuur- en gemeenschapscentra1 in Vlaanderen (2005-2007). Dit onderzoek werd uitgevoerd door CMS (EHSAL) en TOR (Vrije Universiteit Brussel) in opdracht van het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid (Cultuur Lokaal). De voornaamste doelstelling van het gebruikersonderzoek was de gevarieerde groep van de gebruikers in de cultuurcentra in kaart te brengen. De term gebruiker kreeg een brede invulling, namelijk alle personen die fysiek over de vloer van het cultuurcentra kwamen. Zo werden naast het publiek van podiumkunsten en cursuswerking ook kunstenaars, receptieve gebruikers, huurders van lokalen, beheerders, enzovoorts opgenomen in de                                            1Wanneer we spreken over cultuurcentra bedoelen we steeds de cultuur- en gemeenschapscentra, tenzij expliciet anders vermeld. 
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steekproef. Lang niet al deze gebruikers zijn gekend en daarom werd gezocht naar een methode om een representatief beeld te krijgen van deze ‘gebruiker’. Om tot een juiste afspiegeling te komen van de gebruikers van de deelnemende cultuur- en gemeenschapscentra, werd gekozen om in een periode van drie maanden de adressen van de gebruikers te verzamelen aan de hand van adreskaartjes (per centrum telkens minimum 2.000). Een selectie van deze bezoekers kreeg een schriftelijke vragenlijst opgestuurd en/of een persoonlijke e-mail met paswoord om de enquête via het internet in te vullen. De selectie van gebruikers gebeurde in vier stappen. In eerste instantie stelden de cultuurcentra een zo nauwkeurig mogelijke activiteitentabel op. Deze tabel bevatte alle activiteiten die plaatsvonden in de verschillende gebouwen van het centrum gedurende een periode van telkens drie maanden. De activiteiten werden opgedeeld in verschillende categorieën naar gelang de aard van de activiteit. Hierbij werden vijf categorieën gehanteerd: podium (dans, theater, muziek, humor, film, …), tentoonstelling, vorming, groepsactiviteiten en andere activiteiten. Een belangrijk gegeven hierbij was het geschatte aantal bezoekers per activiteit. Met de proportie bezoekers per categorie werd immers rekening gehouden bij de steekproeftrekking. De tweede stap bestond uit een willekeurige selectie van vier tot zes activiteiten per categorie. Hierbij werd rekening gehouden met de verschillende genres binnen de categorie podium en met de diverse locaties van het centrum. Het vooropgestelde aantal van 2.000 kaartjes per centrum werd – in verhouding met het geschatte aantal bezoekers – verdeeld over de geselecteerde activiteiten. Omdat niet alle activiteiten in het centrum reeds in september vastlagen (en de selectie van activiteiten in september plaatsvond) en om de groep toevallige bezoekers te bereiken, werden acht extra dagdelen geselecteerd. Deze dagdelen vielen op dagen waarop geen andere activiteiten plaatsvonden in het centrum. Op deze dagdelen konden ongeveer 20 kaartjes worden uitgedeeld aan bezoekers van de nieuwe activiteiten en aan toevallige passanten. Tijdens het derde deel van het onderzoek deelden eigen personeelsleden of – hiervoor opgeleide – jobstudenten, vrijwilligers of hostesses de adreskaartjes uit op de geselecteerde activiteiten en dagdelen. Zij overtuigden de bezoekers hun adresgegevens te bezorgen voor het onderzoek.  
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 Tot slot verstuurden de onderzoekers een postenquête en/of een persoonlijke e-mail voor de internetenquête naar 1.000 toevallig getrokken gebruikers per centrum uit het verkregen adressenbestand2. Om de respondenten te motiveren de enquête in te vullen, werd een verloting van voornamelijk gratis tickets georganiseerd. In totaal namen 52 centra deel aan het onderzoek, waarvan 8 centra uit categorie A, 11 centra uit categorie B, 20 centra uit categorie C en 13 gemeenschapscentra (zie bijlage I). De gemiddelde respons bedraagt 33%. De totale dataset bevat 19.337 respondenten. Aan de gegevens van het gebruikersonderzoek worden een tweetal databanken gekoppeld om de voorgestelde analyses te doen. Het betreft hier twee databanken die de verklarende variabelen voor de analyses bevatten. Allereerst zal per gemeente waarin ieder cultuurcentrum zich bevindt een aantal gemeentekenmerken worden toegevoegd. Deze data uit 2001 zijn afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Vervolgens wordt hieraan een databank gekoppeld die per deelnemend cultuurcentrum de specifieke kenmerken bevat. Deze gegevens zijn afkomstig van het Team Lokaal Cultuurbeleid van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (verder Agentschap SCW). Ze bevatten een uitgebreide set van gegevens over de activiteiten, de financiën en het personeel van de cultuurcentra en zijn gebaseerd op de bij de centra opgevraagde gegevens over het refertejaar 2006. Op het moment van dit onderzoek zijn er geen cijfergegevens beschikbaar over de gemeenschapscentra bij het Agentschap SCW. Het gevolg is dat in de analyses in dit rapport de gemeenschapscentra buiten beschouwing zijn gelaten. In de leidraad voor de gegevensregistratie van de Vlaamse cultuurcentra van het Agentschap SCW (2005), worden de activiteiten van de cultuurcentra gebundeld in vijf soorten: podiumactiviteiten, educatieve activiteiten, tentoonstellingen, omkaderingsactiviteiten en andere activiteiten (zie tabel 1.1).                                              2Het gebruikersonderzoek bestond uit vier opeenvolgende rondes. Bij de eerste ronde (het pilootproject dat in 2005 werd afgerond) was er nog geen mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen. Bij de daaropvolgende drie rondes (ronde 2, ronde 3 en ronde 3bis) bestond die mogelijkheid wel. Deze laatste drie rondes vonden plaats in 2006 en 2007. 
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TABEL 1.1: AANBOD INGEDEELD IN 5 CATEGORIEËN Soortena Voorbeelden (niet-exhaustief) Podiumactiviteiten Theatervoorstelling, concert, filmvertoning, … Educatieve activiteiten Cursussen, workshops, … Tentoonstellingen  Omkaderingsactiviteiten Lezingen voorafgaand aan toneelstuk, ontmoetingen met regisseur/acteurs van theatervoorstelling, … “Andere activiteiten” Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten (receptie, kaartavond, hobbyclub, bal, eetfestijn), vergaderingen van verenigingen, repetities (met als hoofddoel de creatie van een artistiek product), … aBron:Agentschap SCW (2005)  Daarnaast dienen de cultuurcentra een onderscheid te maken tussen het eigen aanbod van het centrum en het receptieve aanbod. Het eigen aanbod wordt georganiseerd door het centrum en het cultuurcentrum is daarbij zowel organisatorisch, als inhoudelijk, als financieel verantwoordelijk. De locatie waar de activiteit plaatsvindt, speelt daarbij geen rol. Het receptieve aanbod daarentegen, wordt georganiseerd door een individuele of georganiseerde gebruiker binnen de infrastructuur die beheerd wordt door het cultuurcentrum. Het cultuurcentrum kan hierbij organisatorische hulp bieden (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van hun geluidsman), maar is noch inhoudelijk, noch financieel verantwoordelijk voor de activiteit. In bijlage II is een overzicht opgenomen van alle verklarende variabelen die uit deze databanken zijn gebruikt voor dit onderzoek. Zoals gezegd beschikt het Team Lokaal Cultuurbeleid van het Agentschap SCW enkel over de kenmerken van de cultuurcentra uit de categorieën A, B en C. We zullen ons in de analyses daarom enkel tot deze drie categorieën beperken3. Hiermee komt het gebruikersonderzoek op 38 centra met 15.265 respondenten.  
1.3 Opbouw In het volgende hoofdstuk presenteren we de analyses op de ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen onder de gebruikers. In de eerste paragraaf bespreken we de methode van analyse en de assumpties en keuzes die we hiervoor hebben gemaakt. In de daarop volgende paragrafen bespreken we                                            3Om die reden bedoelen we nu vanaf hier met ‘cultuurcentra’ enkel de centra die vallen in categorie A, B en C, tenzij expliciet anders vermeld. 
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achtereenvolgens de analyse op laagopgeleiden, mannen, jonge volwassenen, ouderen, hoogopgeleiden en podiumpassanten met dien verstande dat de twee laatstgenoemde categorieën niet onder- maar oververtegenwoordigd zijn. Echter, een inzicht in de verbanden tussen de kenmerken van de cultuurcentra en deze in grote mate oververtegenwoordigde groepen kan evenzeer nuttig zijn. In het derde hoofdstuk gaan we de gevonden effecten uit het tweede hoofdstuk toetsen in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden willen we zo de abstracte analyses illustreren. In het vierde hoofdstuk analyseren we de mogelijke verbanden tussen de tevredenheid van de gebruikers en de kenmerken van de cultuurcentra. In de eerste paragraaf bespreken we hoe we de tevredenheid van de gebruikers zullen meten. Daarna geven we eerst de aannames die we doen en de keuzes die we hebben gemaakt om tot een gedegen analyse te komen. In de daarop volgende paragrafen bespreken we de analyses van de verschillende vormen van tevredenheid. Het vijfde hoofdstuk gaat dieper in op de verschillen in tussen de categorieën waartoe de cultuurcentra behoren en het zesde en tevens laatste hoofdstuk vat de belangrijkste conclusies en bedenkingen samen.    
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2 Ongelijkheid In het Vlaamse cultuurbeleid is de participatie van alle bevolkingsgroepen aan cultuur een belangrijk streefdoel. Het verhogen van de culturele competentie en het verlagen van de participatiedrempels zijn hierin belangrijke doelstellingen (Anciaux, 2004). In een recente beleidsbrief zegt de Vlaams cultuurminister:  “Één van de drie kapstokken voor de invulling van cultuurparticipatie is het aantrekken van ‘nieuwe publieken’.” (Anciaux, 2008: 15) Nieuwe publieken zijn diegene die niet of amper met cultuur in aanraking komen. We identificeren deze publieken als zijnde de groepen uit de samenleving die ondervertegenwoordigd zijn bij de Vlaamse gebruikers van de cultuurcentra. De belangrijkste ondervertegenwoordigde groepen zijn laagopgeleiden, mannen, jonge volwassenen (18-29 jaar) en ouderen (ouder dan 60 jaar). Daarom gaan we in dit hoofdstuk dieper op deze groepen in. De ondervertegenwoordiging van gebruikers met een laag inkomen zullen we in deze analyse buiten beschouwing laten, omdat we over te weinig betrouwbare gegevens beschikken om deze groep correct te identificeren.  In de analyses willen we nagaan of we een bepaald type cultuurcentra (of bepaalde kenmerken ervan) kunnen onderscheiden waar wel veel laagopgeleiden, mannen, jonge volwassenen of ouderen komen. Dit moet leiden tot een beter inzicht in de samenhang met de ondervertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen of omgekeerd tot een beter begrip van de kenmerken die de participatie van bepaalde doelgroepen bevorderen. Deze kennis kan dan eventueel leiden tot aanbevelingen voor cultuurcentra waar de ondervertegenwoordiging sterker uitgesproken is. Naast de analyse van bovengenoemde ondervertegenwoordigde groepen, willen we ook kijken naar twee oververtegenwoordigde groepen onder de gebruikers, zijnde hoogopgeleiden en podiumpassanten (zie Glorieux, Jacobs & Lauwerysen, 2008). Mogelijkerwijs begrijpen we de ondervertegenwoordiging van de één beter wanneer we de oververtegenwoordiging van de andere kunnen vatten.   



[11] 

2.1 Methode Wanneer we in een statistische analyse op zoek gaan naar de mogelijke invloed die een cultuurcentrum heeft op de ondervertegenwoordiging van bepaalde sociale groepen, moeten we een onderscheid maken tussen de kenmerken van de gemeente enerzijds en de kenmerken van de cultuurcentra anderzijds. Sommige cultuurcentra hebben meer laagopgeleiden onder hun gebruikers dan andere centra. Daar kan een eenvoudige verklaring voor zijn, die niet te maken heeft met het cultuurcentrum, maar veeleer met de gemeente waarin het cultuurcentrum zich bevindt. In een gemeente waar weinig laagopgeleiden wonen, is het logisch dat er in verhouding met andere centra, weinig laagopgeleiden in het cultuurcentrum komen. Dit soort invloeden proberen we te neutraliseren door in de analyses eerst te controleren voor gemeentekenmerken.  De effecten van de kenmerken van de gemeente en de cultuurcentra op de ondervertegenwoordigde en oververtegenwoordigde groepen uit de samenleving worden onderzocht door middel van regressie-analyse. Deze techniek staat ons toe om de invloed van verschillende variabelen tegelijk na te gaan. Voor elke variabele krijgen we de sterkte van haar onafhankelijke relatie (gecontroleerd voor het effect van de andere variabelen) met de afhankelijke variabelen (het percentage laagopgeleiden, mannen, enzovoorts). We gaan eerst na welke centrumspecifieke kenmerken een invloed hebben. Daarna kijken we hoe de invloed van deze kenmerken verandert wanneer we controleren voor de gemeentekenmerken en de categorie waartoe het centrum behoort. Door deze manier van werken zijn we vrij zeker dat eventuele effecten van de kenmerken van de cultuurcentra niet te wijten zijn aan het differentieel voorkomen van deze kenmerken in gemeenten met bepaalde gemeentekenmerken.  Bijvoorbeeld: stel dat er een positief verband is tussen het aantal podiumvoorstellingen van een cultuurcentrum en het percentage mannen dat het cultuurcentrum bezoekt. Het kan zijn dat dit verband eigenlijk veroorzaakt wordt door het feit dat cultuurcentra in grote gemeenten meer podiumvoorstellingen aanbieden, en dat een ander kenmerk van grote gemeenten de relatie tussen de grootte en het aantal mannen verklaart. Het verband tussen het aantal podiumvoorstellingen en het aantal mannen dat naar het cultuurcentrum komt, is in dat geval geen echt verband, maar een schijnverband: het wordt veroorzaakt 
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doordat beide kenmerken samenhangen met de grootte van de gemeente. Door te controleren voor gemeentekenmerken vermijden we dit soort foute interpretaties. Om dezelfde reden moeten we ook controleren voor de categorie waartoe het centrum behoort (A, B of C). We willen immers uitspraken doen over de effecten (van de kenmerken van de cultuurcentra) die onafhankelijk zijn van de grootte van het cultuurcentrum. Zo heeft een aantal testanalyses aangetoond dat effecten van de verschillende totalen van uitgaven en inkomsten vrijwel volledig afhangen van de categorie waartoe het cultuurcentrum behoort. Een hogere categorie betekent een hogere subsidie, dus een hoger budget en logischerwijs hogere uitgaven. Hetzelfde geldt voor een groot deel voor de hoeveelheid personeel. Hoe hoger de categorie van het centrum, des te groter het centrum en des te meer personeel het centrum nodig heeft om te kunnen functioneren. We verwachten dan ook weinig zuivere effecten over te houden op het gebied van financiële of personele kenmerken, nadat we in de analyses hebben gecontroleerd voor de categorie van het centrum. Het aantal inwoners in een gemeente en de categorie waartoe het centrum behoort, correleert met 0,790. Dit klinkt logisch, omdat we in een grotere gemeente ook een groter centrum (i.e. uit een hogere categorie) verwachten. Dit impliceert dat wanneer we controleren voor de grootte van het centrum, we in vrijwel alle gevallen automatisch controleren voor de grootte van de gemeente. In onze analyses zullen we het inwonersaantal van een gemeente daarom nooit als controlerende variabele opnemen. Het statistisch geringe aantal cultuurcentra in Vlaanderen legt ons een beperking op in onze analyses. Wanneer we bijvoorbeeld het percentage mannen in de cultuurcentra willen analyseren, werken we op het geaggregeerde niveau van de cultuurcentra. Voor een goede regressie-analyse wordt veelal uitgegaan van één verklarende variabele per 5 cases (zie o.a. Allison, 1999). In ons geval van 38 cases betekent dit dat we ons in de regressie-analyse moeten beperken tot 7 à 8 verklarende variabelen. Uit bijlage II blijkt dat we 10 gemeentekenmerken hebben en maar liefst 75 kenmerken van de cultuurcentra. We zullen dus vooraf een keuze moeten maken welke kenmerken we opnemen als verklarende variabelen. Aangezien we willen controleren voor gemeentekenmerken, is het van belang dat we die sowieso in het model opnemen. Om het aantal variabelen te verminderen hebben we een factoranalyse op de gemeentekenmerken gedaan. Een factoranalyse bundelt als het ware de gemeentekenmerken die onderling sterk samenhangen. Hierdoor zijn de 
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10 variabelen teruggebracht naar 3 factoren, te weten samenstelling, welvaart en grootte (zie tabel 2.1).  Als er in een gemeente een hoger percentage mannen en jongeren en een lager percentage ouderen is, dan zal de factorscore voor de samenstelling afnemen. De factorscore voor welvaart zal toenemen naar mate het gemiddeld inkomen per inwoner hoger ligt, er meer hoogopgeleiden en minder laagopgeleiden zijn, en het percentage huizen zonder kleincomfort afneemt. Tot slot zal, in een gemeente met meer inwoners en een toename van de verstedelijkingsgraad, de factorscore voor de grootte van de gemeente toenemen. De details van de factoranalyse zijn opgenomen in bijlage III.  TABEL 2.1: FACTOREN VAN GEMEENTEKENMERKEN EN HUN ONDERLIGGENDE VARIABELEN Samenstellinga Welvaart Grootte Percentage mannen Gemiddeld inkomen per inwoner Aantal inwoners Percentage 20-39 jarigen Percentage laagopgeleiden Verstedelijkingsgraad Percentage 70-90 jarigen Percentage hoogopgeleiden   Percentage huizen zonder kleincomfort  a De leeftijdsafbakening is overgenomen uit de gegevens van het NIS  Naast het terugbrengen van het aantal gemeentekenmerken, moeten we ook een keuze maken uit de kenmerken van de cultuurcentra. Hiervoor maken we een aantal overwegingen. Ten eerste geldt dat als we effecten vinden van deze kenmerken op de ondervertegenwoordiging van bepaalde sociale groepen, we die willen vinden voor kenmerken waar een cultuurcentrum zelf en op een gemakkelijke manier iets aan kan doen. Ten tweede draait het in een cultuurcentrum om het aanbod en het is met name het aanbod dat de gebruikers naar het centrum moet trekken. Ten derde wijzen de hoge correlatiecoëfficiënten tussen het aanbod en de financiële en personele middelen – variërend van 0,6 tot 0,9 – erop dat een verandering in deze middelen leidt tot een verandering in het aanbod. Dat is een logisch verband. Immers, met meer subsidies en personeel kan een centrum meer activiteiten programmeren. Om deze drie redenen hebben we ervoor gekozen om ons in de analyses enkel te richten op de kenmerken van het aanbod van de cultuurcentra. Een overzicht van deze variabelen is opgenomen in tabel 2.2.  
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TABEL 2.2: OVERZICHT VAN DE VERKLARENDE VARIABELEN VOOR DE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA Eigen aanbod Receptief aanbod Aantal eigen podiumactiviteiten Aantal eigen “andere activiteiten” Aantal uren eigen educatieve activiteiten Aantal dagen eigen tentoonstellingen Aantal omkaderingsactiviteiten Aantal receptieve podiumactiviteiten Aantal receptieve “andere activiteiten” Aantal uren receptieve educatieve activiteiten Aantal dagen receptieve tentoonstellingen    
2.2 Analyse Voor iedere ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep presenteren we de resultaten steeds aan de hand van vier tabellen die we vervolgens toelichten. In de eerste tabel vergelijken we de samenstelling van de gebruikers van de Vlaamse cultuurcentra met de samenstelling van de bevolking in Vlaanderen. Hierdoor kunnen we de mate van ondervertegenwoordiging zien. Om vervolgens een idee te krijgen welke verschillen er zijn tussen cultuurcentra die veel bezoekers trekken uit de ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep en de cultuurcentra die weinig van deze bezoekers trekken, vergelijken we de 9 cultuurcentra (25%) met het hoogste percentage ondervertegenwoordigde gebruikers met de 9 cultuurcentra (25%) met het laagste percentage ondervertegenwoordigde gebruikers. Dit is de tweede tabel. Deze tweede tabel is puur illustratief en vormt een opstap voor onze analyse. Het toont de kenmerken van de twee groepen van 9 centra, waardoor we een inzicht krijgen in welke kenmerken relevant zijn om op te nemen in onze analyse. Als de verschillen tussen de kenmerken van de groepen significant zijn, gaan we deze kenmerken testen in een van de regressie-analyse4. Deze modellen van deze analyses tonen we in de derde tabel. We geven steeds twee modellen weer. Het eerste model toont de effecten van enkel de kenmerken van de cultuurcentra. Het tweede model controleert voor de categorie van het centrum en voor de kenmerken van de gemeente. Op deze manier kunnen we de effecten van de kenmerken van de cultuurcentra destilleren die zuiver toe te schrijven zijn aan het centrum. Enkel indien een kenmerk in deze tabel een significante vermelding krijgt in model 2, is er dus sprake van een effect. In de vierde tabel ten slotte, geven we een overzicht van                                            4De modellen worden besproken aan de hand van de waarden van de Bèta. Dit is de gestandaardiseerde regressie-coëfficiënt die het mogelijk maakt om het effect van de afhankelijke variabelen, gemeten in verschillende eenheden, met elkaar te vergelijken. 
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de verklaarde variantie opgesplitst naar de gemeentekenmerken, de categorie van het centrum en de centrumspecifieke kenmerken. Hieruit kunnen we opmaken in welke mate onze modellen de variantie in het percentage ondervertegenwoordigde gebruikers kan verklaren.  2.2.1 Laagopgeleiden Studies naar de relatie tussen opleidingsniveau en cultuurparticipatie leiden vaak tot dezelfde uitkomst. Hoe hoger men is opgeleid, hoe hoger de graad van cultuurconsumptie (De Haan & Knulst, 2000; Glorieux & Moens, 2002; 2004; Ganzeboom, 2003; Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005). Deze constatering is één ding, maar de reden waarom cultuurcentra juist zoveel hoogopgeleiden aantrekken is heel iets anders. Ganzeboom (1989) schrijft dit ondermeer toe aan culturele competentie. Cultuurparticipatie is een kwestie van vaardigheden die geleerd moeten worden, wat het ontstaan van opleidingsbarrières verklaart. Daarnaast is er de idee van socialisatie en symbolische onderscheiding. Een hoge opleiding verleent een zekere status, maar hooggeschoolden moeten niet enkel blijk gegeven van hun kennis, maar zich ook kunnen handhaven in een gecultiveerd gesprek of hoge cultuur (Bourdieu, 1979). In het licht van de symbolische samenleving (Elchardus & Glorieux, 2002) wordt socialisatie in het gezin en het onderwijs steeds belangrijker voor maatschappelijke processen en groeps- en identiteitsvorming. Cultuurconsumptie is dan een middel tot identificatie. In zijn cultuurbeleid wil minister Anciaux (2004) af van het gebruik van cultuur om sociale scheidingen te benadrukken. Volgens zijn beleid moeten alle maatschappelijke groepen genieten van de inspanningen van de gemeenschap. Wanneer we naar tabel 2.3 kijken, zien we dat dit nog lang niet het geval is. Laagopgeleiden zijn nog altijd aanzienlijk ondervertegenwoordigd in de cultuurcentra. Daar staat tegenover dat de hoogopgeleiden zeer ruim vertegenwoordigd zijn. In deze analyse definiëren we laagopgeleiden als mensen met ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs. Bijna 17% van de bezoekers van de Vlaamse cultuurcentra komt uit deze groep, terwijl ze bijna de helft van de Vlaamse bevolking vertegenwoordigen.                                                                                                                                                                    
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TABEL 2.3: VERDELING VAN OPLEIDINGSNIVEAU ONDER GEBRUIKERS VAN CULTURELE CENTRA EN IN DE VLAAMSE BEVOLKING (IN PERCENTAGES)  Vlaanderen 2001a Gebruikers culturele centra (n=14.516) Geen of lager onderwijs 18,6 4,3 Lager secundair onderwijs 23,8 12,5 Hoger secundair onderwijs 31,2 28,4 Hogeschool of universiteit 26,5 54,7 Totaal 100,0 100,0 aOvergenomen uit Glorieux, Van Thielen & Vandenbroeck, 2005.  Illustratie van verschillen Wanneer we de 9 cultuurcentra met de meeste laagopgeleide gebruikers vergelijken met de 9 cultuurcentra met de minste laagopgeleide gebruikers (zie tabel 2.4), dan zien we dat cultuurcentra met veel laagopgeleiden veeleer liggen in een gemeente met een hoger percentage mannen, een hoger percentage jongeren en een lager percentage ouderen. Daarnaast liggen deze centra veeleer in gemeenten met een lager welvaartsniveau (lager gemiddeld inkomen per inwoner, hoger percentage laagopgeleiden, lager percentage hoogopgeleiden en een hoger percentage huizen zonder kleincomfort). Cultuurcentra met de minste laagopgeleiden vinden we ook veeleer in de grotere gemeenten. Een opvallende vaststelling is dat geen enkel centrum uit categorie A vertegenwoordigd is bij de 9 cultuurcentra met het hoogste percentage laagopgeleiden. In die groep vinden we iets meer centra uit categorie B en twee keer zoveel centra uit categorie C in vergelijking met de groep van 9 cultuurcentra met het laagste percentage laagopgeleiden. Kijken we naar het type aanbod, dan valt allereerst op dat cultuurcentra met veel laagopgeleide gebruikers gemiddeld minder eigen activiteiten aanbieden. Daarnaast bieden ze gemiddeld zeer veel minder uren educatieve activiteiten aan(zowel eigen als receptief). Kenmerkend voor deze cultuurcentra is de grotere hoeveelheid receptieve activiteiten die ze aanbieden en dan met name het aantal dagen receptieve tentoonstellingen en alle receptieve “andere activiteiten”.  
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TABEL 2.4:  BESCHRIJVING VAN DE CULTUURCENTRA MET HET LAAGSTE EN HOOGSTE PERCENTAGE LAAGOPGELEIDEN   25% cultuurcentra met het laagste percentage laagopgeleiden 25% cultuurcentra met het hoogste percentage laagopgeleiden   Mean St. Error Mean St. Error Kenmerken van de gemeentea      Samenstelling * -0,340 1,225 -0,179 0,942  Welvaart * 0,571 1,212 -0,637 0,679  Grootte * 0,219 1,309 -0,317 0,626 Grootte van het cultuurcentrumb      Categorie A * 0,409 0,492 0,000 0,000  Categorie B * 0,263 0,440 0,343 0,475  Categorie C * 0,328 0,470 0,657 0,475 Kenmerken van het cultuurcentrum      Aantal eigen podiumactiviteiten * 204,0 72,6 173,2 77,8  Aantal eigen “andere activiteiten” * 46,8 41,3 32,0 36,6  Aantal uren eigen educatieve activiteiten * 1668,2 1335,3 665,3 903,6  Aantal dagen eigen tentoonstellingen * 271,6 163,5 246,4 257,8  Aantal receptieve podiumactiviteiten * 77,0 36,7 72,2 26,8  Aantal receptieve “andere activiteiten” * 641,8 525,9 997,1 553,4  Aantal uren receptieve educatieve activiteiten * 1757,3 1727,1 840,3 563,1  Aantal dagen receptieve tentoonstellingen * 48,0 27,0 104,7 79,0 a Gemeten in factorschalen b Gemeten in dummy variabelen (1=wel; 0=niet) *verschil tussen groepen is significant (p<0,01)  Alvorens we een regressie-analyse kunnen uitvoeren, dienen we te kijken naar de samenhang tussen het percentage laagopgeleiden in de cultuurcentra en het percentage laagopgeleiden in de gemeenten. Immers, een sterk verband5 wijst erop dat een aanzienlijk deel van het aandeel laagopgeleide gebruikers in de cultuurcentra verklaard wordt door het aandeel laagopgeleide inwoners in de gemeenten. Het verband tussen de proportie laagopgeleiden in de cultuurcentra en de proportie laagopgeleiden in de gemeenten, is zwak (r=0,234). Het gemeentelijk aandeel laaggeschoolden verklaart dus niet het aandeel dat het cultuurcentrum bereikt.                                            5We spreken van een sterk verband als de correlatiecoëfficiënt groter of gelijk is aan 0,7 (r≥0,700). 
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Analyse van effecten Tabel 2.5 toont de details van de modellen van de regressie-analyse ter verklaring van het aandeel laagopgeleide gebruikers van de cultuurcentra. In eerste instantie lijkt het aantal eigen podiumactiviteiten een grote, negatieve invloed te hebben op het percentage laagopgeleiden (model 1). Hoe groter het eigen podiumaanbod, hoe kleiner het aandeel laagopgeleiden. Wanneer we echter controleren voor de grootte van het centrum en de gemeentekenmerken, zien we dat dit effect meer dan halveert (model 2). Het positieve effect dat het aantal dagen receptieve tentoonstellingen heeft op de laagopgeleide gebruikers blijft na controle vrijwel gelijk en is het sterkste zuivere effect dat we vinden. Hoe meer receptieve tentoonstellingsdagen, hoe groter het aandeel laagopgeleiden, ongeacht de grootte van het centrum of de kenmerken van de gemeente waarin het centrum zich bevindt. Een kleiner positief effect is er voor het aantal uren receptieve educatieve activiteiten.  Wat betreft de grootte van het centrum, blijkt dat, na controle voor de gemeentekenmerken, in een categorie C-centrum de meeste laagopgeleide gebruikers komen. Ook een B-centrum trekt meer laagopgeleiden dan A-centrum, zij het minder sterk dan in een centrum uit categorie C.  
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TABEL 2.5: MODELLEN VAN REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE LAAGOPGELEIDEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Model 1 (ongecontroleerd voor categorie en gemeente) Model 2 (gecontroleerd voor categorie en gemeente)  b (sig.) Bèta b (sig.) Bèta Kenmerken cultuurcentra     Aantal dagen receptieve    tentoonstellingen 0,016 (,000) 0,246 0,015 (,000) 0,229 Aantal uren receptieve    educatieve activiteiten 0,000 (,000) 0,082 0,000 (,000) 0,107  Aantal eigen podiumactiviteiten -0,020 (,000) -0,339 -0,008 (,000) -0,140 Grootte (ref.= categorie A)      Categorie C   3,138 (,000) 0,331  Categorie B   1,899 (,000) 0,178 Gemeentekenmerken      Welvaart   -1,931 (,000) -0,408  Samenstelling   0,766 (,000) 0,162 Intercept 18,177 (,000)  13,996 (,000)   In tabel 2.6 is de verklaringskracht van het model weergegeven. Hieruit blijkt de noodzaak om te controleren voor gemeentekenmerken. Een kwart van het percentage laagopgeleiden in de cultuurcentra kan daaraan worden toegeschreven. De daarmee samenhangende grootte van het cultuurcentrum voegt daar nog een 8,5% aan toe. 6,7% van het aandeel laagopgeleiden onder de gebruikers van de cultuurcentra kan zuiver toegeschreven worden aan de kenmerken van de cultuurcentra zelf. Het hele model is in staat bijna 40% van de variantie van het percentage laagopgeleiden te verklaren.  
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TABEL 2.6: VERKLAARDE VARIANTIE VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE LAAGOPGELEIDEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Cumulatief verklaarde variantie Toename verklaarde variantie Gemeentekenmerken 24,1%  Grootte 32,6% 8,5% Kenmerken cultuurcentra 39,3% 6,7%   2.2.2 Mannen Mannen participeren minder aan cultuur dan vrouwen: ze gaan minder naar de bibliotheek, minder naar tentoonstellingen, minder naar theater- en dansvoorstellingen, enzovoorts (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005). Deze geslachtsverschillen komen hoogstwaarschijnlijk al in een zeer vroeg stadium tot stand vanuit de idee dat meisjes meer met zachte thema’s (literatuur, cultuur) vertrouwd raken en jongens meer met harde thema’s (sport, economie) (Colpaert et al., 2007). Hoewel de ondervertegenwoordiging van mannen in de cultuurcentra minder groot is dan bij laagopgeleiden, zijn er nog altijd 10% meer vrouwen onder de gebruikers (zie tabel 2.7).  TABEL 2.7: VERDELING VAN GESLACHT ONDER GEBRUIKERS VAN CULTURELE CENTRA EN IN DE VLAAMSE BEVOLKING (IN PERCENTAGES)  Vlaanderen+Brussel 2004a Gebruikers culturele centra (n=15.104) Mannen 49,1 40,9 Vrouwen 50,9 59,1 Totaal 100,0 100,0 aOvergenomen uit Glorieux & Kuppens, 2006.    
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Illustratie van verschillen Uit tabel 2.8 blijkt dat, wanneer we de 9 cultuurcentra met het hoogste en laagste percentage mannen met elkaar vergelijken, de centra met de minste mannelijke bezoekers meer in de grotere gemeenten liggen en logischerwijs in de gemeente met het ondermeer het laagste percentage mannen (i.e. een hogere score voor samenstelling). De cultuurcentra met het laagste percentage mannen blijken verder meer in categorie A of C te vallen. Een eerste vaststelling met betrekking tot het aanbod van de cultuurcentra, is dat de cultuurcentra met het hoogste percentage mannen gemiddeld meer receptieve activiteiten aanbieden, ongeacht het soort activiteit. We vinden ook meer mannen in centra die gemiddeld een hoger podiumaanbod en “ander aanbod” hebben uit de eigen programmering. De cultuurcentra met relatief minder mannelijke bezoekers onderscheiden zich door meer tentoonstellingsdagen uit de eigen programmering en het groter aantal uren educatieve activiteiten eveneens uit de eigen programmering.  
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TABEL 2.8:  BESCHRIJVING VAN DE CULTUURCENTRA MET HET LAAGSTE EN HOOGSTE PERCENTAGE MANNEN   25% cultuurcentra met het laagste percentage mannen 25% cultuurcentra met het hoogste percentage mannen   Mean St. Error Mean St. Error Kenmerken van de gemeentea      Samenstelling * 0,360 0,014 0,106 0,016  Welvaart 0,019 0,017 0,028 0,008  Grootte * 0,977 0,015 1,139 0,019 Grootte van het cultuurcentrumb      Categorie A * 0,419 0,007 0,368 0,008  Categorie B * 0,172 0,006 0,295 0,008  Categorie C * 0,409 0,007 0,337 0,008 Kenmerken van het cultuurcentrum      Aantal eigen podiumactiviteiten * 184,8 1,2 195,3 1,5  Aantal eigen “andere activiteiten” * 21,0 0,4 53,5 1,4  Aantal uren eigen educatieve activiteiten * 1619,2 30,8 355,8 9,8  Aantal dagen eigen tentoonstellingen * 298,5 3,4 284,1 3,1  Aantal receptieve podiumactiviteiten * 75,9 0,7 114,2 1,6  Aantal receptieve “andere activiteiten” * 672,9 7,0 961,8 24,1  Aantal uren receptieve educatieve activiteiten * 1299,6 24,3 1826,2 52,5  Aantal dagen receptieve tentoonstellingen * 51,0 0,5 78,5 1,8 a Gemeten in factorschalen b Gemeten in dummy variabelen (1=wel; 0=niet) *verschil tussen groepen is significant (p<0,01)  De correlatie van het percentage mannen in de cultuurcentra en het percentage mannen in de gemeenten is -0,116 (p<0,001). Met zo een laag verband is het onnodig een extra controle uit te uit te voeren om uit te sluiten dat een groot deel van het aandeel mannelijke gebruikers in de cultuurcentra gewoonweg verklaard wordt door het aandeel mannelijke inwoners in de gemeenten.     
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Analyse van effecten De details van de twee modellen van de regressie-analyse ter verklaring van de variantie van het percentage mannelijke gebruikers van de cultuurcentra zijn opgenomen in tabel 2.9. Het valt op dat alle effecten van de kenmerken van de cultuurcentra toe te schrijven zijn aan het receptieve aanbod van de cultuurcentra. Het grootste effect – dat zelfs na controle voor de grootte van het centrum en de gemeentekenmerken aanzienlijk blijft –, is er voor het receptieve aanbod anders dan podium-, educatieve activiteiten en tentoonstellingen. Hoe meer van dit soort receptieve “andere activiteiten” een cultuurcentrum aanbiedt, hoe meer mannen er onder de gebruikers zullen zijn. Een bijna even groot effect is er voor het aantal uren receptieve educatieve activiteiten, met dien verstande dat het verband negatief is. Dat wil zeggen: meer uren receptieve educatieve activiteiten, leidt tot een lager percentage mannelijke gebruikers van het centrum. Evenals bij het percentage laagopgeleiden, stellen we tot slot na controle een positief verband vast tussen het aantal receptieve tentoonstellingsdagen en het aandeel mannen onder de gebruikers. Een categorie A-centrum trekt veel minder mannelijke gebruikers dan een cultuurcentrum uit categorie B of C.  
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TABEL 2.9: MODELLEN VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE MANNEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Model 1 (ongecontroleerd voor categorie en gemeente) Model 2 (gecontroleerd voor categorie en gemeente)  b (sig.) Bèta b (sig.) Bèta Kenmerken cultuurcentra     Aantal receptieve “andere    activiteiten” 0,004 (,000) 0,744 0,003 (,000) 0,589 Aantal uren receptieve    educatieve activiteiten -0,001 (,000) -0,656 -0,001 (,000) -0,432 Aantal dagen receptieve    tentoonstellingen 0,007 (,000) 0,109 0,011 (,000) 0,166 Grootte (ref.= categorie B en C)      Categorie A   -4,407 (,000) -0,392 Gemeentekenmerken      Samenstelling   0,631 (,000) 0,133 Intercept 14,440 (,000)  15,116 (,000)   Uit tabel 2.10 blijkt dat het effect van de gemeentekenmerken zeer gering is. Van de totale 37,6% die het model kan verklaren, is ongeveer de ene helft toe te schrijven aan de categorie van het centrum en de andere helft aan de centrumspecifieke kenmerken.  
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TABEL 2.10: VERKLAARDE VARIANTIE VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE MANNEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Cumulatief verklaarde variantie Toename verklaarde variantie Gemeentekenmerken 0,6%  Grootte 18,8% 18,2% Kenmerken cultuurcentra 37,6% 18,8%   2.2.3 Jonge volwassenen6 Dé levensfasebenadering van cultuurparticipatie bestaat niet. In sommige studies worden de verschillen naar leeftijd bij cultuurdeelname gekoppeld aan opleiding en generaties. Jongere generaties zijn hoger opgeleid dan oudere leeftijdsgroepen en participeren daarom meer aan cultuur. Wanneer de cultuurparticipatie van leeftijdsgroepen met hetzelfde opleidingsniveau echter wordt vergeleken, zijn er nauwelijks verschillen gevonden (Ganzeboom, 1989). Andere studies brengen de participatieverschillen van leeftijdsgroepen in verband met de sociale omgeving. Onder jongeren en jonge volwassenen worden cultuur en vermaak symbolen – die vaak onder druk staan van directe sociale controle van een vriendenkring – om een eigen identiteit te creëren (De Haan & Knulst, 2000). Beide inzichten vallen samen in de culturele omnivoriteit, die terug te vinden is bij jongeren met een hoge opleiding en die sterk gestructureerd is in de symbolische banden die deze jongeren met de samenleving aangaan (Glorieux & Moens, 2002). De jongere generatie wordt gezien als zij die het traditionele onderscheid tussen hoge en lage cultuur overstijgt (Glorieux & Moens, 2002; Laermans & Vander Stichele, 2004). De jongere leeftijdsgroepen (jonger dan 34 jaar) hebben daarbij ook de hoogste kans om te participeren aan cultuur (Lievens, De Meulenmeester & Waege, 2005). Hoewel uit tabel 2.11 blijkt dat de verdeling van leeftijdscategorieën onder de gebruikers van de cultuurcentra vrij in overeenstemming is met de leeftijdsverdeling van de Vlaamse samenleving, zien we dat de 18 tot 29-jarigen (jonge volwassenen) en de 60-plussers (ouderen) in kleine mate ondervertegenwoordigd zijn. Er is een relatief sterke vertegenwoordiging van de 45 tot 54-jarigen.                                            6 Het onderzoek is afgenomen onder gebruikers van 18 jaar en ouder. Het is dus op basis van deze gegevens niet mogelijk om iets te zeggen over de cultuurparticipatie van jongeren onder de 18 jaar. 
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TABEL 2.11: VERDELING VAN LEEFTIJDSCATEGORIËN ONDER GEBRUIKERS VAN CULTURELE CENTRA EN IN DE VLAAMSE BEVOLKING (IN PERCENTAGES)  Vlaanderen 2001a Gebruikers culturele centra (n=14.499) 18 tot 29 jaar 18,5 14,0 30 tot 44 jaar 28,9 25,9 45 tot 59 jaar 24,6 36,4 60 jaar en ouder 28,0 23,7 Totaal 100,0 100,0 aOvergenomen uit Glorieux, Van Thielen & Vandenbroeck, 2005.  Illustratie van verschillen De 9 cultuurcentra met het hoogste percentage jonge volwassen onder hun gebruikers bevinden zich in de kleinere gemeenten met een hoger gemiddeld inkomen per inwoner en meer hoger opgeleiden (zie tabel 2.12). Logischerwijs betreft het ook de gemeente waar meer jongeren wonen en minder ouderen. We vinden de jonge volwassenen voornamelijk terug in de centra uit categorie C. Daarnaast kenmerken deze cultuurcentra zich in hun eigen programmering door iets minder podiumaanbod en tentoonstellingsdagen, veel minder educatieve activiteiten en iets meer “andere activiteiten”. Het receptieve aanbod verschilt enkel significant met betrekking tot het aantal uren educatieve activiteiten en het aantal dagen van tentoonstellingen. De meeste jonge volwassenen gaan naar de cultuurcentra met heel weinig receptief educatief aanbod en veel meer receptieve tentoonstellingen.  
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TABEL 2.12:  BESCHRIJVING VAN DE CULTUURCENTRA MET HET LAAGSTE EN HOOGSTE PERCENTAGE JONGE VOLWASSENEN   25% cultuurcentra met het laagste percentage jonge volwassenen  25% cultuurcentra met het hoogste percentage jonge volwassenen   Mean St. Error Mean St. Error Kenmerken van de gemeentea      Samenstelling * 0,461 0,019 -0,429 0,018  Welvaart 0,132 0,021 0.309 0,017  Grootte * 0,106 0,016 -0,092 0,017 Grootte van het cultuurcentrumb      Categorie A * 0,351 0,008 0,117 0,005  Categorie B * 0,231 0,007 0,157 0,006  Categorie C * 0,413 0,008 0,727 0,008 Kenmerken van het cultuurcentrum      Aantal eigen podiumactiviteiten * 216,4 1,6 164.3 1,4  Aantal eigen “andere activiteiten” * 45,4 0,7 52,0 0,8  Aantal uren eigen educatieve activiteiten * 1056,9 19,2 485,2 5,7  Aantal dagen eigen tentoonstellingen * 391,7 5,5 322,0 3,2  Aantal receptieve podiumactiviteiten  72,0 0,7 71,1 0,6  Aantal receptieve “andere activiteiten”  831,2 9,7 834,6 10,7  Aantal uren receptieve educatieve activiteiten * 2131,8 28,4 1443,1 22,8  Aantal dagen receptieve tentoonstellingen * 39,4 0,6 77,0 1,3 a Gemeten in factorschalen b Gemeten in dummy variabelen (1=wel; 0=niet) *verschil tussen groepen is significant (p<0,01)  De correlatie van het aantal jonge volwassenen onder de gebruikers van de culturele centra en het aantal jonge volwassenen in de gemeente bedraagt 0,109 (p<0,001). Dit maakt het niet nodig om vooraf voor te controleren voor dit verband.  Analyse van effecten Tabel 2.13 toont de details van de modellen van de regressie-analyse. Net als bij laagopgeleiden en mannen blijkt ook bij jonge volwassen het receptieve aanbod een doorslaggevende rol te spelen. Ook voor deze ondervertegenwoordigde doelgroep 
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vinden we een positief effect van het aantal receptieve tentoonstellingsdagen. Zowel voor als na controle voor de grootte van het centrum en de gemeentekenmerken, is dit het grootste positieve effect in het model. Het receptieve educatieve aanbod heeft juist weer een negatief effect. Met andere woorden: meer receptieve tentoonstellingsdagen en minder uren receptieve educatieve activiteiten leiden tot meer jonge volwassenen onder de gebruikers van het cultuurcentrum.  Na controle voor de gemeentekenmerken, blijken zowel categorie A-centra als categorie C-centra minder jonge volwassen aan te trekken dan de cultuurcentra uit categorie B.  TABEL 2.13: MODELLEN VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE JONGE VOLWASSENEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Model 1 (ongecontroleerd voor categorie en gemeente) Model 2 (gecontroleerd voor categorie en gemeente)  b (sig.) Bèta b (sig.) Bèta Kenmerken cultuurcentra     Aantal uren receptieve    educatieve activiteiten 0,000 (,000) -0,173 0,000 (,000) -0,192 Aantal dagen receptieve    tentoonstellingen 0,012 (,000) 0,191 0,014 (,000) 0,229 Grootte (ref.= categorie B)      Categorie A   -1,93 (,000) -0,185  Categorie C   -1,828 (,000) -0,208 Gemeentekenmerken      Samenstelling   -0,734 (,000) -0,167  Welvaart   1,091 (,000) 0,248 Intercept 13,752 (,000)  15,023 (,000)   
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 Het model blijkt de variantie in het aandeel jonge volwassenen onder de gebruikers van de cultuurcentra in zijn totaliteit minder goed te kunnen verklaren dan de modellen voor laagopgeleiden en mannen. We zien in tabel 2.14 dat de gemeentekenmerken en de categorie van het centrum samen 5,2% van de variantie verklaren. De overige 8,3% van de totale 13,5% verklaarde variantie kan zuiver toegeschreven worden aan de kenmerken van het aanbod van de cultuurcentra.  TABEL 2.14: VERKLAARDE VARIANTIE VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE JONGE VOLWASSENEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Cumulatief verklaarde variantie Toename verklaarde variantie Gemeentekenmerken 2,5%  Grootte 5,2% 2,7% Kenmerken cultuurcentra 13,5% 8,3%   2.2.4 Ouderen In tegenstelling tot de jongere leeftijdsgroepen, hebben ouderen (60 jaar en ouder) een veel kleiner kans om (frequent) te participeren aan cultuur (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005), maar dat geldt niet voor alle vormen van cultuurdeelname. Zo bezoeken ouderen vaker kunstmusea en tentoonstellingen dan andere leeftijdsgroepen. Hieruit wordt geconcludeerd dat dit de trend bevestigt van “babyboomers die de leeftijd van 50 à 55 jaar bereiken en door hun verbeterde sociale positie, geld en door hun socialisatie in legitieme cultuurvormen zin hebben om in het culturele leven te duiken” (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005 : 70-71). Echter, naar mate men ouder wordt, gaan fysieke ongemakken die het ouder worden met zich meebrengt de cultuurparticipatie van ouderen ook beïnvloeden (De Haan & Knulst, 2000).    



[30] 

 Illustratie van verschillen Uit tabel 2.11 in de vorige paragraaf bleek dat ouderen (60-plussers) licht ondervertegenwoordigd zijn bij de gebruikers van de cultuurcentra. Tabel 2.15 toont de verschillen tussen de 9 centra die veel oudere gebruikers hebben en de 9 centra die juist minder oudere gebruikers hebben. De cultuurcentra met de meeste oudere gebruikers liggen in de gemeenten met een hoger gemiddeld inkomen per inwoner, weinig huizen zonder kleincomfort en meer hoogopgeleiden (i.e. hoge welvaart). Uiteraard geldt dat als de samenstelling van de gemeente uit meer ouderen dan jonge volwassenen bestaat, we ook meer ouderen in de cultuurcentra uit die gemeenten vinden.  De centra met een hoger aandeel oudere gebruikers vallen meer in categorie A of C, dan in categorie B. Opvallend is dat in tegenstelling tot de laagopgeleiden, mannen en jonge volwassenen, de centra met meer ouderen een lager receptief aanbod lijken hebben (ongeacht het soort aanbod). We verwachten de ouderen veeleer te vinden in de cultuurcentra met meer eigen podiumaanbod en meer eigen educatieve activiteiten.  
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TABEL 2.15:  BESCHRIJVING VAN DE CULTUURCENTRA MET HET LAAGSTE EN HOOGSTE PERCENTAGE OUDEREN   25% cultuurcentra met het laagste percentage ouderen  25% cultuurcentra met het hoogste percentage ouderen   Mean St. Error Mean St. Error Kenmerken van de gemeentea      Samenstelling * -0,357 0,016 0,594 0,014  Welvaart 0,090 0,021 0,220 0,019  Grootte * -0,149 0,017 0,038 0,012 Grootte van het cultuurcentrumb      Categorie A * 0,111 0,005 0,287 0,007  Categorie B * 0,085 0,005 0,114 0,005  Categorie C * 0,804 0,007 0,599 0,008 Kenmerken van het cultuurcentrum      Aantal eigen podiumactiviteiten * 172,9 1,5 185,7 1,4  Aantal eigen “andere activiteiten” * 50,1 0,8 34,4 0,6  Aantal uren eigen educatieve activiteiten * 672,9 9,1 834,5 15,6  Aantal dagen eigen tentoonstellingen  311,9 3,0 300,7 4,9  Aantal receptieve podiumactiviteiten * 83,9 0,6 73,8 0,5  Aantal receptieve “andere activiteiten” * 960,4 8,8 804,0 8,9  Aantal uren receptieve educatieve activiteiten * 1917,5 15,8 1522,0 23,3  Aantal dagen receptieve tentoonstellingen * 87,0 1,4 64,1 0,7 a Gemeten in factorschalen b Gemeten in dummy variabelen (1=wel; 0=niet) *verschil tussen groepen is significant (p<0,01)  De correlatie van het percentage ouderen in de cultuurcentra en het percentage ouderen in de gemeente is 0,290 (p<0,001). Het is ook in dit geval dus niet nodig een extra controle uit te voeren om uit te sluiten dat een groot deel van het aandeel oudere gebruikers in de cultuurcentra verklaard wordt door het aantal oudere inwoners in de gemeente.  Analyse van effecten De details van de twee modellen van de regressie-analyse zijn terug te vinden in tabel 2.16. Op het eerste zicht lijken de effecten van de kenmerken van de cultuurcentra vrij klein (model 1). Echter, na controle voor de grootte van het 
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centrum en de kenmerken van de gemeente waarin het centrum zich bevindt, vinden we een aanzienlijk effect voor het receptieve podium aanbod op het aandeel ouderen onder de gebruikers. Dit effect is negatief, wat inhoudt dat een toename van het receptieve podiumaanbod zal leiden tot minder oudere bezoekers. In mindere mate blijkt er na controle eenzelfde negatief verband te bestaan voor het aantal uren eigen educatieve activiteiten. De cultuurcentra uit categorie A en in mindere mate uit categorie C, blijken na controle voor de gemeentekenmerken meer ouderen aan te trekken dan de B-centra.   TABEL 2.16: MODELLEN VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE OUDEREN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Model 1 (ongecontroleerd voor categorie en gemeente) Model 2 (gecontroleerd voor categorie en gemeente)  b (sig.) Bèta b (sig.) Bèta Kenmerken cultuurcentra     Aantal uren eigen educatieve    activiteiten 0,000 (,000) -0,087 -0,001 (,000) -0,126 Aantal receptieve    podiumactiviteiten -0,007 (,000) -0,059 -0,027 (,000) -0,239 Grootte (ref.= categorie B)      Categorie A   4,509 (,000) 0,294  Categorie C   1,633 (,000) 0,126 Gemeentekenmerken      Samenstelling   2,903 (,000) 0,449  Welvaart   -0,690 (,000) -0,107 Intercept 24,658 (,000)  24,863 (,000)   
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Hoewel de correlatie tussen de ouderen in de gemeente en de oudere gebruikers van de culturele centra vrij laag is (r=0,290 met p<0,001), zijn het in dit model toch de (andere) gemeentekenmerken die het grootste deel (19,7%) van de variantie verklaren (zie tabel 2.17). Slechts een half procent is toe te schrijven aan de categorieën van de centra en 4,4% aan de centrumspecifieke kenmerken. In zijn totaliteit is het model in staat 24,6% van de variantie van het percentage ouderen in de cultuurcentra te verklaren.  TABEL 2.17: VERKLAARDE VARIANTIE VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE OUDEREN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Cumulatief verklaarde variantie Toename verklaarde variantie Gemeentekenmerken 19,7%  Grootte 20,2% 0,5% Kenmerken cultuurcentra 24,6% 4,4%   2.2.5 Hoogopgeleiden In paragraaf 2.2.1 noteerden we al dat een hogere opleiding leidt tot meer cultuurconsumptie. Uit tabel 2.3 in diezelfde paragraaf bleek dat het percentage hoogopgeleiden (met een diploma van de hogeschool of universiteit) onder de gebruikers van de cultuurcentra in Vlaanderen twee keer hoger ligt dan het aandeel hoogopgeleiden onder de Vlaamse bevolking. Hoewel in dit rapport de focus ligt op de ondervertegenwoordigde gebruikersgroepen uit de samenleving, kan het nuttig zijn om ook een inzicht te hebben in de verbanden tussen de kenmerken van de cultuurcentra en de zeer ruime oververtegenwoordigde groep van hoogopgeleiden.  Illustratie van verschillen Tabel 2.18 vergelijkt de 9 cultuurcentra met het kleinste en grootste aandeel hoogopgeleiden onder de gebruikers. De cultuurcentra met veel hoogopgeleide gebruikers liggen eerder in de gemeenten met een hoger welvaartsniveau (i.e. een hoger gemiddeld inkomen per inwoner, een gemiddeld hoger opleidingsniveau en minder huizen zonder kleincomfort). Deze cultuurcentra bevinden zich in de grotere 
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gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want het blijkt dat ruim de helft van de cultuurcentra met de meeste hoogopgeleiden tot categorie A-centra behoren. Daar staat logischerwijs tegenover dat de cultuurcentra met de minste hoogopgeleiden veeleer de centra uit categorie B en C zijn. Wat betreft het aanbod valt direct op dat de centra met de meeste hoogopgeleide gebruikers gemiddeld veel meer activiteiten uit de eigen programmering aanbieden. Ook het grotere aantal receptieve podiumaanbod en het grotere aantal uren receptieve educatieve activiteiten is kenmerken voor de cultuurcentra met het hoogste percentage hoogopgeleiden. Tot slot blijkt dat we hoogopgeleiden gebruikers minder snel terug zullen vinden in centra met meer receptieve tentoonstellingsdagen en receptieve “andere activiteiten”.  
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TABEL 2.18:  BESCHRIJVING VAN DE CULTUURCENTRA MET HET LAAGSTE EN HOOGSTE PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN   25% cultuurcentra met het laagste percentage hoogopgeleiden  25% cultuurcentra met het hoogste percentage hoogopgeleiden   Mean St. Error Mean St. Error Kenmerken van de gemeentea      Samenstelling * -0,331 0,015 -0,177 0,018  Welvaart * -0,440 0,012 0,751 0,019  Grootte * -0,496 0,010 0,442 0,021 Grootte van het cultuurcentrumb      Categorie A * 0,000 0,000 0,5841 0,008  Categorie B * 0,419 0,008 0,190 0,006  Categorie C * 0,581 0,008 0,226 0,007 Kenmerken van het cultuurcentrum      Aantal eigen podiumactiviteiten * 154,0 1,3 216,3 1,2  Aantal eigen “andere activiteiten” * 30,3 0,6 44,1 0,7  Aantal uren eigen educatieve activiteiten * 666,4 15,0 1848,7 33,6  Aantal dagen eigen tentoonstellingen * 271,8 4,2 302,1 3,7  Aantal receptieve podiumactiviteiten * 61,7 0,3 83,5 0,8  Aantal receptieve “andere activiteiten” * 810,4 7,3 582,2 8,4  Aantal uren receptieve educatieve activiteiten * 748,4 8,7 1909,5 28,3  Aantal dagen receptieve tentoonstellingen * 76,7 1,0 50,5 0,4 a Gemeten in factorschalen b Gemeten in dummy variabelen (1=wel; 0=niet) *verschil tussen groepen is significant (p<0,01)  De samenhang tussen het percentage hoogopgeleiden in de cultuurcentra en het percentage hoogopgeleiden in de gemeente heeft een correlatie van 0,253 (p<0,001), waardoor het niet nodig is om vooraf voor deze samenhang te controleren.      
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Analyse van effecten Tabel 2.19 toont de resultaten van de regressie-analyse. De tegengestelde effecten van de eigen en receptieve “andere activiteiten” (i.e. anders dan het podiumaanbod, de tentoonstellingen en educatieve activiteiten) is vrij uitgesproken. Dit blijft ook het geval na controle voor de grootte van het centrum en de kenmerken van de gemeente waarin het centrum zich bevindt. Meer eigen en minder receptieve “andere activiteiten” trekken meer hoogopgeleiden gebruikers aan. Het is opvallend dat het verwachte positieve effect van het eigen podiumaanbod op het aandeel hoogopgeleide gebruikers uit model 1 na controle in model 2 flink wordt afgezwakt en omslaat in een klein negatief effect. Meer eigen podiumaanbod zal dus niet leiden tot meer hoogopgeleide gebruikers in het centrum. Na controle voor de gemeentekenmerken blijken we veel meer hoogopgeleiden terug te vinden in de cultuurcentra uit categorie A dan in de centra uit categorie C. In veel mindere mate vinden we dit effect ook voor de B-centra ten opzichte van de C-centra.  
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TABEL 2.19: MODELLEN VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Model 1 (ongecontroleerd voor categorie en gemeente) Model 2 (gecontroleerd voor categorie en gemeente)  b (sig.) Bèta b (sig.) Bèta Kenmerken cultuurcentra      Aantal eigen podiumactiviteiten 0,022 (,000) 0,206 -0,011 (,000) -0,109  Aantal eigen “andere activiteiten” 0,061 (,000) 0,377 0,057 (,000) 0,352 Aantal receptieve andere    activiteiten -0,005 (,000) -0,466 -0,004 (,000) -0,417 Grootte (ref.= categorie C)      Categorie A   9,769 (,000) 0,476  Categorie B   2,573 (,000) 0,132 Gemeentekenmerken      Samenstelling   -1,654 (,000) -0,192  Welvaart   3,025 (,000) 0,350 Intercept 49,604 (,000)  52,421 (,000)   In tabel 2.20 is de verklaringskracht van het model weergegeven. De gemeentekenmerken verklaren een kwart van de variantie van het percentage hoogopgeleiden. De grootte van het centrum voegt daar nog eens bijna 20% aan toe. Toch kan bijna 10% van de variantie in het aandeel hoogopgeleiden onder de gebruikers toegeschreven worden aan de kenmerken van het centrum zelf. Het hele model is in staat om meer dan de helft (54,5%) van de variantie te verklaren.  
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TABEL 2.20: VERKLAARDE VARIANTIE VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Cumulatief verklaarde variantie Toename verklaarde variantie Gemeentekenmerken 25,4%  Grootte 44,7% 19,3% Kenmerken cultuurcentra 54,5% 9,8%   2.2.6 Podiumpassanten Een eerdere analyse van het gebruikersonderzoek wees uit dat ruim de helft van de gebruikers van de Vlaamse cultuurcentra als ‘podiumpassant’ omschreven kan worden (Glorieux, Jacobs & Lauwerysen, 2008). Kenmerkend voor de podiumpassant is dat ze weinig gebruik maken van het centrum (1 à 2 keer per jaar) en dan voornamelijk om een podiumactiviteit bij te wonen. Hoewel de podiumpassanten oververtegenwoordigd zijn onder de gebruikers, participeren ze maar sporadisch. Hierdoor vormen de podiumpassanten een potentiële doelgroep voor de cultuurcentra. Immers, ze kennen de weg naar het centrum al, maar zijn beperkt in hun frequentie en soort aanbod (Glorieux, Jacobs & Lauwerysen, 2008). Vanuit de gedachte om naast de vernieuwing van de cultuurgebruikers (i.e. participatie van non-participanten) ook de minder frequente participanten meer te laten participeren, is het interessant om te weten of er specifieke kenmerken van  cultuurcentra zijn waardoor er zich juist meer of minder podiumpassanten onder de gebruikers bevinden.  Illustratie van verschillen Tabel 2.21 toont de 9 cultuurcentra met het grootste en kleinste aandeel podiumpassanten onder de gebruikers. De cultuurcentra met de meeste podiumpassanten onder hun gebruikers liggen in gemeenten met meer mannen, meer jongeren, meer ouderen, meer laagopgeleiden, minder hoogopgeleiden en een lager gemiddeld inkomen per inwoner. Het betreft veeleer de kleinere gemeenten en daarmee samenhangend zijn het vaak de cultuurcentra uit categorie C die het hoogste percentage podiumpassanten in hun centrum ontvangen. 
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Dit komt ondermeer door het gemiddeld lagere aantal activiteiten (zowel eigen als receptief). Als er minder aanbod is, kunnen gebruikers ook minder vaak terugkomen. Enkel de eigen “andere activiteiten” (i.e. anders dan podium-, educatieve activiteiten en tentoonstellingen) vormt hierop een uitzondering. Het verschil in de receptieve “andere activiteiten” is niet significant.  TABEL 2.21:  BESCHRIJVING VAN DE CULTUURCENTRA MET HET LAAGSTE EN HOOGSTE PERCENTAGE PODIUMPASSANTEN   25% cultuurcentra met het laagste percentage podiumpassanten  25% cultuurcentra met het hoogste percentage podiumpassanten   Mean St. Error Mean St. Error Kenmerken van de gemeentea      Samenstelling * 0,089 0,015 -0,280 0,020  Welvaart * 0,060 0,022 -0,223 0,008  Grootte * -0,010 0,018 -0,390 0,011 Grootte van het cultuurcentrumb      Categorie A * 0,210 0,007 0,104 0,005  Categorie B * 0,440 0,009 0,360 0,008  Categorie C * 0,351 0,008 0,536 0,008 Kenmerken van het cultuurcentrum      Aantal eigen podiumactiviteiten * 208,9 1,8 155,5 1,2  Aantal eigen “andere activiteiten” * 49,6 0,8 60,0 1,4  Aantal uren eigen educatieve activiteiten * 1921,1 40,4 718,2 21,5  Aantal dagen eigen tentoonstellingen * 389,2 5,7 239,7 3,0  Aantal receptieve podiumactiviteiten * 96,2 0,9 83,0 1,4  Aantal receptieve “andere activiteiten”  1057,8 10,8 1000,3 22,5  Aantal uren receptieve educatieve activiteiten * 2780,4 40,9 1975,1 51,0  Aantal dagen receptieve tentoonstellingen * 77,1 1,3 64,0 1,0 a Gemeten in factorschalen b Gemeten in dummy variabelen (1=wel; 0=niet) *verschil tussen groepen is significant (p<0,01)    
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Analyse van effecten Tabel 2.22 toont de details van de twee modellen van de regressie-analyse. In tegenstelling tot de eerdere paragrafen in dit hoofdstuk, is het nu het eigen aanbod dat een effect heeft. Meer eigen podiumaanbod leidt tot minder podiumpassanten. Dat is niet geheel onlogisch. Immers, Glorieux, Jacobs & Lauwerysen (2008) hebben geconstateerd dat de podiumpassant voornamelijk voor het podiumaanbod komt. Met meer podiumaanbod vergroot de kans dat de podiumpassant ‘sporadisch’ nog een keer komt. Meer eigen “andere activiteiten” trekken meer podiumpassanten aan. Ook hiervoor kan een logische verklaring zijn. Immers, het betreft hier vaak eenmalige activiteiten. De effecten worden wel aanzienlijk genuanceerd in het tweede model wanneer we controleren voor de grootte van het centrum en de gemeentekenmerken. Na controle van de gemeentekenmerken kunnen we stellen dat in de kleinere cultuurcentra, met name de centra uit categorie C, meer podiumpassanten komen dan in de grotere A-centra.  



[41] 

TABEL 2.22: MODELLEN VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE PODIUMPASSANTEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Model 1 (ongecontroleerd voor categorie en gemeente) Model 2 (gecontroleerd voor categorie en gemeente)  b (sig.) Bèta b (sig.) Bèta Kenmerken cultuurcentra      Aantal eigen podiumactiviteiten -0,053 (,000) -0,418 -0,010 (,000) -0,180 Aantal eigen “andere    activiteiten” 0,083 (,000) 0,429 0,009 (,000) 0,097 Grootte (ref.= categorie A)      Categorie B   1,555 (,000) 0,145  Categorie C   2,516 (,000) 0,226 Gemeentekenmerken      Samenstelling   0,877 (,000) 0,185  Welvaart   -1,991 (,000) -0,421 Intercept 58,645 (,000)  15,894 (,000)   Tabel 2.23 toont de verklaringskracht van het model. Hieruit blijkt eens temeer dat de podiumpassanten als gebruikersgroep een moeilijk te vatten publiek zijn. Slechts 1,3% van de variantie in het percentage podiumpassanten in de cultuurcentra kan verklaard worden door zuiver centrumspecifieke kenmerken. De gemeentekenmerken verklaren een kwart van de variantie en de grootte van het centrum voegt daar 8,5% aan toe. In totaal is het model in staat 34% van de variantie te verklaren.  
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 TABEL 2.23: VERKLAARDE VARIANTIE VAN DE REGRESSIE-ANALYSE VAN HET PERCENTAGE PODIUMPASSANTEN IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA  Cumulatief verklaarde variantie Toename verklaarde variantie Gemeentekenmerken 24,1%  Grootte 32,6% 8,5% Kenmerken cultuurcentra 33,9% 1,3%   
2.3 Besluit In tabel 2.24 staan per onder- en oververtegenwoordigde gebruikersgroep de kenmerken van de cultuurcentra weergegeven die een positieve of negatieve invloed hebben op deze gebruikersgroep. De waarden zijn Bèta’s en na controle voor de grootte van het centrum en de kenmerken van de gemeente. Het zijn dus zuivere effecten die onderling te vergelijken zijn. Uit de tabel kunnen we direct een verrassende vaststelling doen. Het receptieve aanbod heeft een positieve invloed op het aantrekken van gebruikers die in het algemeen ondervertegenwoordigd zijn in de cultuurcentra (laagopgeleiden, mannen, jonge volwassenen en ouderen). Om gekeerd hebben de eigen “andere activiteiten” een positieve invloed op de gebruikers die in het algemeen oververtegenwoordigd zijn (hoogopgeleiden en podiumpassanten). Kenmerkend voor het receptieve aanbod is dat het vaak meer laagdrempelig is. Het aanbod is gemakkelijker te begrijpen en in veel gevallen is er een grotere kans dat de gebruikers de lokale artiest of toneelvereniging kennen. Dit vergroot de toegankelijkheid. Vanuit de idee van de cultuurcompetentie (Ganzeboom, 1989) is het positieve verband tussen laagopgeleiden en het meer laagdrempelige receptieve aanbod logisch te plaatsen. De idee dat meisjes meer met ‘hogere’ thema’s als cultuur en literatuur opgroeien dan jongens (Colpaert et al., 2007), maakt het positieve effect tussen het aandeel mannen onder de gebruikers en het receptieve aanbod ook begrijpelijk. Vanuit deze gedachte zouden mannen minder vertrouwd zijn met of minder geïnteresseerd zijn in cultuur en is het laagdrempelige receptieve aanbod meer toegankelijk voor hen. Maar ook het feit dat het receptieve aanbod vaak gelieerd is aan het middenveld kan een verklaring zijn voor het positieve effect op de mannelijke participatie. Mannen 
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participeren immers in grotere mate dan vrouwen aan de middenveldorganisaties (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001). Het verband tussen jonge volwassenen en het receptieve aanbod is iets minder gemakkelijk te plaatsen. Temeer omdat leeftijd en cultuur als middel om symbolische banden met de samenleving aan te gaan gekoppeld zijn aan (een hoge) opleiding (Glorieux & Moens, 2002). Wanneer we uitgaan van de idee dat jonge volwassenen cultuur gebruiken als symbool om een eigen identiteit te creëren (De Haan & Knulst, 2000), valt te veronderstellen dat een meer laagdrempelig receptief aanbod hier met name voor de minder hoog opgeleide jonge volwassenen een mogelijkheid toe biedt. Het kan echter evengoed zijn dat het receptieve aanbod de sociale functie van het cultuurcentrum meer in de hand werkt. De analyse heeft geen kenmerken opgeleverd die een positief effect hebben op het aandeel ouderen onder de gebruikers van de cultuurcentra.  
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TABEL 2.24: OVERZICHT VAN DE ZUIVERE EFFECTEN VAN DE KENMERKEN VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA OP DE ONDER- EN OVERVERTEGENWOORDIGING VAN GEBRUIKERSGROEPEN  Vergroot het percentage Verkleint het percentage Percentage Kenmerk Bèta Kenmerk Bèta Laagopgeleiden � Receptieve tentoonstellingen � Receptieve educatieve activiteiten 
0,229  0,107 � Eigen podiumaanbod -0,140 

Mannen � Receptieve “andere activiteiten” � Receptieve tentoonstellingen 0,589  0,166 � Receptieve educatieve activiteiten -0,432 
Jonge volwassenen � Receptieve tentoonstellingen 0,229 � Receptieve educatieve activiteiten -0,192 Ouderen   � Receptief podiumaanbod � Eigen educatieve activiteiten -0,239  -0,126 Hoogopgeleiden � Eigen “andere activiteiten” 0,352 � Receptieve “andere activiteiten” � Eigen podiumaanbod -0,417  -0,109 Podiumpassanten � Eigen “andere activiteiten” 0,097 � Eigen podiumaanbod -0,180  Wanneer we kijken naar het soort receptief aanbod dat het percentage ondervertegenwoordigde gebruikersgroepen vergroot, dan komen we het tentoonstellingsaanbod bijna overal tegen. Hier is een aantal mogelijke verklaringen voor te geven. Ten eerste valt te veronderstellen dat receptieve tentoonstellingen thema’s presenteren die ‘dichter bij huis’ liggen. Daarbij valt te denken aan een presentatie over de plaatselijke geschiedenis of werken van de lokale kunstvereniging. Ten tweede zal er in het geval van receptieve tentoonstellingen sneller een relatie tussen de gebruiker en de lokale artiest of vereniging zijn. Bijvoorbeeld in het geval van een presentatie van een vereniging waar iemand uit de familie of naaste omgeving lid van is. Ten derde werkt de mogelijkheid om een (receptieve) tentoonstelling van een cultuurcentrum bijna in anonimiteit binnen te wandelen en om vrij door het cultuurcentrum te bewegen drempelverlagend. Dit in 
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tegenstelling tot bijvoorbeeld voorstellingen waarvoor men tickets moet kopen en waarbij men tussen alle andere toeschouwers in de zaal moet zitten. Dat laagopgeleiden meer worden bereikt met educatieve activiteiten is een vrij begrijpbaar verband. Het feit dat het om receptieve educatieve activiteiten gaat, bevestigt het laagdrempelige karakter van het receptieve aanbod. Uit de tabel blijkt wel dat educatieve activiteiten enkel een positief effect hebben op laagopgeleiden. In het geval van mannen, jonge volwassen en ouderen heeft dit juist een negatief effect. De reden hiervoor kan zijn dat de mannen, jonge volwassen en ouderen in dit onderzoek toch een gemiddeld of bovengemiddeld opleidingsniveau hebben. Immers, het is een gebruikersonderzoek en uit tabel 2.3 weten we dat 83,1% van de gebruikers minimaal een diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald.  Het receptieve aanbod van “andere activiteiten” (i.e. anders dan het podiumaanbod, tentoonstellingen en educatieve activiteiten) trekt in zeer grote mate mannen aan.  Een volgend toch wel opvallende vaststelling is het effect van het podiumaanbod uit de eigen programmering. Vanuit de theorie van de culturele competentie (Ganzeboom, 1989) is het negatieve effect op laagopgeleiden te verklaren. Echter, eenzelfde negatief verband van het eigen podiumaanbod is er op het percentage hoogopgeleiden gebruikers in de cultuurcentra. Het zou kunnen zijn dat het eigen podiumaanbod een soort bovengrens heeft die niet te maken heeft met het opleidingsniveau, maar eerder met beschikbare tijd of beschikbare financiële middelen. Tot slot moet het negatieve verband van het eigen aanbod op het percentage podiumpassanten onder de gebruikers als volgt worden geïnterpreteerd: minder podiumpassanten kan enerzijds betekenen dat gebruikers terugkomen en het cultuurcentrum vaker dan 1 à 2 keer per jaar bezoeken, anderzijds kan het natuurlijk ook zo zijn dat de podiumpassanten helemaal niet meer terugkeren en dus een non-participant worden. Tot slot merken we op dat in dit onderzoek geen significant verband gevonden is tussen het organiseren van omkaderingsactiviteiten en het aantrekken van ondervertegenwoordigde gebruikersgroepen. Dit kan er mee te maken hebben dat het organiseren van omkaderingsactiviteiten nog volop in opkomst en ontwikkeling is. Vanuit de idee dat omkaderingsactiviteiten drempelverlagend kunnen werken, zal in de toekomst eenzelfde onderzoek dit verband mogelijk wel vast kunnen stellen.  



[46] 

3 Modellen in de praktijk  In het vorige hoofdstuk hebben we gezien welke kenmerken van de cultuurcentra een effect hebben op het aantal gebruikers uit de onder- en oververtegenwoordigde groepen. De resultaten in de tabellen zijn nogal abstract. Dit hoofdstuk zal een soort van illustratief bewijs vormen bij de modellen uit het vorige hoofdstuk. Vinden we bij een cultuurcentrum met veel laagopgeleide gebruikers bijvoorbeeld terug dat ze veel receptieve tentoonstellingsdagen7 organiseren? Of zien we bij een cultuurcentrum met weinig mannen onder de gebruikers dat ze veel uren receptieve educatieve activiteiten organiseren?  Daarnaast zullen we in dit hoofdstuk ook kijken naar het bereik van de cultuurcentra. We gaan op zoek naar een gemeente met bijvoorbeeld veel ouderen onder de inwoners, maar waar slechts weinig ouderen in het centrum komen. Dergelijke combinaties kunnen eveneens een illustratief bewijs leveren voor onze modellen uit het vorige hoofdstuk. Blijkt in een voornoemd geval bijvoorbeeld dat het betreffende centrum veel receptieve podiumactiviteiten heeft, waardoor de ouderen wegblijven?  
3.1 Over- en ondervertegenwoordiging In deze paragraaf proberen we de verbanden uit de modellen in het vorige hoofdstuk in een minder abstracte vorm te gieten. Per over- en ondervertegenwoordigde gebruikersgroep selecteren we steeds drie cultuurcentra met veel ondervertegenwoordigde gebruikers en drie cultuurcentra met weinig ondervertegenwoordigde gebruikers8. Vervolgens vergelijken we hun totalen op de verklarende variabelen uit het bijbehorende model met de gemiddelden van de categorie waartoe het centrum behoort. Dit laatste – vergelijken binnen dezelfde categorie – doen we omdat we in het model voor de categorieën, waartoe de centra behoren, gecontroleerd hebben.                                              7Zie §1.2 voor een toelichting bij de categorisering van de activiteiten van de cultuurcentra. 8Conform de afspraken bij het gebruikersonderzoek zijn de geselecteerde cultuurcentra steeds geanonimiseerd. 
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Laagopgeleiden Tabel 3.1 toont de gegevens van drie centra die veel en drie centra die weinig laagopgeleiden onder hun gebruikers hebben. Bij de cultuurcentra met veel laagopgeleide gebruikers maken zij ongeveer voor een kwart deel uit van de totale gebruikersgroep. De centra met weinig laagopgeleiden is dit slechts 5 à 10%. Uitgaande van het model uit §2.2.1, verwachten we bij de eerste drie centra (VL1 t/m VL3) een bovengemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen en uren receptieve educatieve activiteiten en een benedengemiddeld aantal eigen podiumactiviteiten. Voor de andere drie centra (WL1 t/m WL3), verwachten we precies het tegenovergestelde (i.e. minder receptieve tentoonstellingsdagen, minder uren receptieve educatieve activiteiten en meer eigen podiumactiviteiten). We merken nogmaals op dat we vergelijken met de gemiddelden voor de categorie waartoe ieder centrum behoort. Wanneer de cijfers in de tabel vetgedrukt staan, dan zijn ze in overeenstemming met onze verwachtingen.   TABEL 3.1:  CULTUURCENTRA MET VEEL EN MET WEINIG LAAGOPGELEIDEN ONDER HUN GEBRUIKERS 
Cultuurcentrum percentage laagopgeleide

n 
categorie # dagen receptieve tentoonstellin

gen 
# eigen podiu
m-

activiteiten # uren recept
ieve 

educatieve activiteiten Veel laagopgeleiden CC VL1 26,5 B 54 160 919 CC VL2 24,3 B 40 313 1.313 CC VL3 23,4 C 172 39 797 Weinig laagopgeleiden CC WL1 5,0 A 71 348 1.233 CC WL2 6,4 C 21 93 1.303 CC WL3 8,3 A 43 228 95 Gemiddelden Algemeen 16,1 . 70 181 1.645 Categorie A 12,6 A 87 272 2.658 Categorie B 17,2 B 74 209 1.506 Categorie C 17,0 C 59 125 1.255   
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Bij de centra met de meeste laagopgeleiden zien we een aantal effecten uit het model terugkomen. CC VL1 en CC VL3 organiseren inderdaad een minder dan gemiddeld aantal eigen podiumactiviteiten. Daarnaast heeft CC VL3 een bijna drie keer meer dan gemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen. Voor CC VL2 vinden we de effecten uit het model niet terug. Het hoge percentage laagopgeleide gebruikers kan hier mogelijk verklaard worden door het percentage laagopgeleiden in de gemeente. Immers, het percentage laagopgeleiden in de gemeente waar CC VL2 zich bevindt, ligt met 46,9% bijna 10 procent hoger dan het algemene gemiddelde. In deze tabel kunnen we daarvoor echter niet voor controleren. Bij de centra met de minste laagopgeleiden zijn de effecten nog duidelijker. Alle drie de centra hebben een benedengemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen en een benedengemiddeld aan uren receptieve educatieve activiteiten. Het CC WL1 organiseert daarnaast een bovengemiddeld aantal eigen podiumactiviteiten.  Mannen In tabel 3.2 staan drie cultuurcentra met weinig en drie centra met veel mannen onder de gebruikers weergegeven. In de centra met veel mannen onder de gebruikers is de verhouding mannelijke en vrouwelijke gebruikers vrijwel gelijk. In de andere drie cultuurcentra is slechts een derde van de gebruikers een man. In de drie laatstgenoemde centra verwachten we daarom op basis van het model uit §2.2.2 een benedengemiddeld aantal receptieve “andere activiteiten”, een benedengemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen en een bovengemiddeld aantal uren receptieve educatieve activiteiten. Voor de cultuurcentra met veel mannelijke gebruikers, verwachten we precies het tegenovergestelde (i.e. meer receptieve “andere activiteiten”, meer receptieve tentoonstellingsdagen en minder uren receptieve educatieve activiteiten).  
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TABEL 3.2:  CULTUURCENTRA MET VEEL EN MET WEINIG MANNEN ONDER HUN GEBRUIKERS 
Cultuurcentrum percentage m

annen 
categorie # receptieve 

“andere 
activiteiten” # uren recept

ieve 
educatieve ac
tiviteiten 

# dagen rece
ptieve 

tentoonstellin
gen 

Veel mannen CC VM1 50,4 A 4.830 10.371 98 CC VM2 47,9 C 579 135 0 CC VM3 47,9 C 919 2.169 2 Weinig mannen CC WM1 32,9 A 907 1.721 82 CC WM2 33,0 A 186 95 43 CC WM3 33,5 C 575 1.753 29 Gemiddelden Algemeen 40,9 . 846 1.645 70 Categorie A 39,7 A 985 2.658 87 Categorie B 41,3 B 738 1.506 74 Categorie C 41,3 C 839 1.255 59  Bij de centra met de meeste mannen zien we een aantal effecten uit het model terug. CC VM1 en CC VM3 hebben meer receptieve “andere activiteiten” dan het gemiddelde voor de categorie waartoe ze behoren. Daarnaast heeft CC VM1 een bovengemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen. CC VM2 heeft een benedengemiddeld aantal uren receptieve educatieve activiteiten, wat eveneens in overeenstemming is met het model. Bij de centra met de minste mannen zien we de effecten nog duidelijker terug. Alle drie de centra hebben minder receptieve “andere activiteiten” en minder receptieve tentoonstellingsdagen dan het gemiddelde (binnen hun categorie). Daarnaast heeft CC WM3 ook nog een bovengemiddeld aantal uren receptieve educatieve activiteiten.  Jonge volwassenen De volgende tabel (tabel 3.3) toont de cultuurcentra met veel en met weinig jonge volwassenen onder de gebruikers (18 t/m 29 jaar). In CC VJ1 is meer dan 1/3de van de gebruikers jonger dan 30 jaar. In de andere twee centra met veel jonge volwassenen vormen zij iets meer dan 1/5de van de gebruikers. In de andere drie cultuurcentra vinden we veel minder jonge volwassenen terug. In de centra met veel 
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jonge volwassen gebruikers verwachten we volgens het model uit §2.2.3 een groot aantal receptieve tentoonstellingsdagen en een klein aantal uren receptieve educatieve activiteiten in vergelijking met de categoriegemiddelden. Voor de centra met weinig jonge volwassenen verwachten we dan weer het tegenovergestelde (i.e. minder receptieve tentoonstellingsdagen en meer uren receptieve educatieve activiteiten).  TABEL 3.3:  CULTUURCENTRA MET VEEL EN MET WEINIG JONGE VOLWASSENEN ONDER HUN GEBRUIKERS 
Cultuurcentrum percentage jo

nge 
volwassenen categorie # dagen receptieve tentoonstellin

gen 
# uren recept
ieve 

educatieve activiteiten Veel jong volwassenen CC VJ1 35,0 B 92 36 CC VJ2 21,2 C 54 3.289 CC VJ3 21,1 A 71 1.233 Weinig jong volwassenen CC WJ1 5,4 C 2 2.169 CC WJ2 7,5 B 40 1.313 CC WJ3 7,7 A 17 4.563 Gemiddelden Algemeen 14,0 . 70 1.645 Categorie A 13,8 A 87 2.658 Categorie B 14,6 B 74 1.506 Categorie C 13,8 C 59 1.255  Voor de centra met de meeste jonge volwassen gebruikers vinden we voor CC VJ2 geen bevestiging van onze verwachtingen. De kans bestaat hier dat het grote aantal jonge gebruikers verklaard kan worden door het aantal jonge volwassenen in de gemeente waar het centrum zich bevindt. Echter, het percentage jonge volwassenen in de gemeente waar CC VJ2 zich bevindt, is met 32,2% bijna gelijk aan het gemiddelde. De verklaring voor het grote aantal jonge gebruikers zal dus veeleer gezocht moeten worden in andere aspecten van hun werking die bijvoorbeeld heel sterk op jongeren zijn gericht. Zowel voor CC VJ1 als voor CC VJ3 zien we (een deel van) onze verwachtingen bevestigd worden. Beiden hebben een benedengemiddeld aantal uren receptieve 
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educatieve activiteiten. CC VJ1 heeft daarnaast nog een bovengemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen. Bij de centra met de minste jonge volwassen gebruikers zien we de verwachte effecten heel duidelijk terug. Alle drie de centra hebben (veel) minder receptieve tentoonstellingsdagen dan gemiddeld (binnen hun categorie) en met uitzondering van CC WJ2 hebben ze bovendien een bovengemiddeld aantal uren receptieve educatieve activiteiten.  Ouderen Tabel 3.4 geeft de cultuurcentra met veel en weinig oudere gebruikers (ouder dan 70 jaar) weer.9 In de centra met het hoogste percentage oudere gebruikers verwachten we op basis van het model uit §2.2.4 minder receptieve podiumactiviteiten en minder uren eigen educatieve activiteiten dan het corresponderende categoriegemiddelde. In andere cultuurcentra verwachten we juist het omgekeerde (i.e. meer receptieve podiumactiviteiten en meer uren eigen educatieve activiteiten).  TABEL 3.4:  CULTUURCENTRA MET VEEL EN MET WEINIG OUDEREN ONDER HUN GEBRUIKERS 
Cultuurcentrum percentage ouderen categorie # receptieve podium- activiteiten # uren eigen educatieve activiteiten Veel ouderen CC VO1 41,8 C 0 0 CC VO2 35,7 C 85 73 CC VO3 33,5 A 115 238 Weinig ouderen CC WO1 14,5 C 26 455 CC WO2 15,0 C 78 978 CC WO3 15,8 C 37 1.641 Gemiddelden Algemeen 23,7 . 83 1.002 Categorie A 25,1 A 141 1.748 Categorie B 23,2 B 67 816 Categorie C 23,4 C 65 800                                             9 Om vergelijking met de leeftijdsverdeling in de gemeenten mogelijk te maken, is de leeftijdsgrens van ouderen in deze paragraaf vastgesteld op 70+. Dit in tegenstelling tot de leeftijdsgrens van 60+ in §2.2.4. 
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CC VO1 bevestigt de verwachtingen uit het model volledig. In het centrum zijn geen receptieve podiumactiviteiten en geen eigen educatieve activiteiten. Ook CC VO3 kent een benedengemiddeld aantal receptieve podiumactiviteiten en een benedengemiddeld aantal uren educatieve activiteiten. Dit laatste geldt ook voor VO2. CC WO1 heeft weliswaar de minste ouderen onder zijn gebruikers, maar we zien voor dit centrum onze verwachtingen niet bevestigd worden. De gemeente waarin het cultuurcentrum ligt, is met 14,9% ouderen gelijk aan het algemene gemiddelde. Net als het hoge percentage jonge volwassenen, ligt het lage percentage ouderen dus eerder aan kenmerken waarover we geen gegevens hebben. Bij CC WO2 zien we de verwachte effecten wel terug. Er zijn zowel meer receptieve podiumactiviteiten als meer uren eigen educatieve activiteiten. Dit laatste geldt ook voor CC WO3.  Hoogopgeleiden Hoogopgeleiden zijn over het algemeen oververtegenwoordigd in de cultuurcentra. Uit tabel 3.5 blijkt dat in de centra met weinig hoogopgeleiden toch nog ongeveer 2/5de van de gebruikers een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs heeft. Uit het model in §2.2.5 verwachten we bij de cultuurcentra met de meeste hoogopgeleide gebruikers weinig receptieve “andere activiteiten”, iets minder eigen podiumactiviteiten en meer eigen “andere activiteiten”. Voor de andere drie centra verwachten we het tegenovergestelde (meer receptieve “andere activiteiten”, iets meer eigen podiumactiviteiten en minder eigen “andere activiteiten”).  
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TABEL 3.5:  CULTUURCENTRA MET VEEL EN MET WEINIG HOOGOPGELEIDEN ONDER HUN GEBRUIKERS 
Cultuurcentrum percentage hoogopgeleid

en 
categorie # receptieve “andere activiteiten” # eigen “ande

re 
activiteiten” # eigen podiu

m-
activiteiten Veel hoogopgeleiden CC VH1 79,8 A 259 138 348 CC VH2 70,9 A 186 47 228 CC VH3 67,9 C 541 22 93 Weinig hoogopgeleiden CC WH1 38,4 B 883 116 313 CC WH2 38,7 B 262 0 250 CC WH3 40,9 C 956 13 169 Gemiddelden Algemeen 52,0 . 846 41 181 Categorie A 60,9 A 985 77 272 Categorie B 49,3 B 738 39 209 Categorie C 49,5 C 839 26 125  Bij de centra met veel hoogopgeleiden onder hun gebruikers zien we onze verwachtingen voor het grootste deel bevestigd worden. Alle drie de centra hebben een benedengemiddeld aantal receptieve “andere activiteiten”. CC VH1 organiseert daarnaast een meer dan gemiddeld aantal eigen “andere activiteiten”. CC VH2 en CC VH3 organiseren een minder dan gemiddeld aantal eigen podiumactiviteiten. Ook bij de centra met weinig hoogopgeleide gebruikers zien we onze verwachtingen goed geïllustreerd worden. Alle drie de centra organiseren een bovengemiddeld aantal eigen podiumactiviteiten. Daarnaast hebben CC WH1 en CC WH3 een meer dan gemiddeld aantal receptieve “andere activiteiten” en hebben CC WH2 en CC WH3 een minder dan gemiddeld aantal eigen “andere activiteiten”.  Podiumpassanten De andere oververtegenwoordigde gebruikersgroep in de cultuurcentra is de podiumpassant. In tabel 3.6 zien we drie cultuurcentra met veel en drie centra met weinig podiumpassanten. De centra met veel podiumpassanten hebben rond de driekwart podiumpassanten onder hun gebruikers. In de andere cultuurcentra is slechts 1/3de van de gebruikers een podiumpassant. 
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Het model in §2.2.6 doet ons vermoeden dat we in de drie centra met weinig podiumpassanten meer eigen podiumactiviteiten vinden dan de corresponderende categoriegemiddelden. Daarnaast verwachten we hier minder eigen “andere activiteiten”. Voor de cultuurcentra met veel podiumpassanten verwachten we het tegenovergestelde (i.e. minder eigen podiumactiviteiten en meer eigen “andere activiteiten”).  TABEL 3.6:  CULTUURCENTRA MET VEEL EN MET WEINIG PODIUMPASSANTEN ONDER HUN GEBRUIKERS 
Cultuurcentrum percentage podium- passanten categorie # eigen podium- activiteiten # eigen “andere activiteiten” Veel podiumpassanten CC VP1 77,6 A 336 287 CC VP2 71,6 C 112 105 CC VP3 68,8 C 151 69 Weinig podiumpassanten CC WP1 36,7 B 295 97 CC WP2 35,9 B 242 62 CC WP3 33,2 B 313 116 Gemiddelden Algemeen 52,5 . 181 41 Categorie A 51,5 A 272 77 Categorie B 50,5 B 209 39 Categorie C 54,0 C 125 26  Bij de cultuurcentra met de meeste podiumpassanten zien we dat deze centra alle drie een bovengemiddeld aantal eigen “andere activiteiten” organiseert. Enkel voor CC VP2 zien we daarnaast een minder dan gemiddeld aantal eigen podiumactiviteiten. Bij de cultuurcentra met de minste podiumpassanten vinden we enkel terug dat ze een bovengemiddeld aantal eigen podiumactiviteiten aanbieden. Het effect van minder dan gemiddeld aantal eigen “andere activiteiten” wordt hier niet bevestigd.     
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Bovenstaande tabellen met de verschillende cultuurcentra met veel en weinig onder- en oververtegenwoordigde gebruikersgroepen geven een goed illustratief beeld van de statistische modellen uit het vorige hoofdstuk. Voor de kenmerken van deze cultuurcentra vonden we in veel gevallen de effecten van de verklarende variabelen terug. Voor een enkel centrum was dat niet het geval. Dit deed ons vermoeden dat het percentage onder- of oververtegenwoordigde gebruikers in het cultuurcentrum samenhangt met de samenstelling van de bevolking in de gemeente of met andere kenmerken waar we geen gegevens over hebben. Immers, hiervoor we kunnen in deze tabellen niet controleren. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in.  
3.2 Bereik in de gemeente Indien de gebruikers van de cultuurcentra een weerspiegeling zouden vormen van de bevolkingssamenstelling in de gemeente, dan verwachten we in een gemeente met bijvoorbeeld veel mannen, dat er ook veel mannen in het cultuurcentrum komen. Voor sommige gemeenten en hun cultuurcentrum is dat het geval. Echter, het is ook mogelijk dat er in een gemeente bijvoorbeeld weinig laagopgeleiden zijn, maar het cultuurcentrum toch veel laagopgeleiden gebruikers aantrekt. Het tegenovergestelde is eveneens denkbaar: er zijn veel laagopgeleide inwoners in een gemeente, maar toch komen er weinig laagopgeleide gebruikers in het cultuurcentrum. In de twee laatste situaties verwachten we dat het aanbod van het cultuurcentrum een belangrijke rol speelt bij het al dan niet aantrekken van bijvoorbeeld laagopgeleiden, ongeacht of er nu veel of weinig laagopgeleiden in de gemeente wonen.  In deze paragraaf gaan we per ondervertegenwoordigde groep op zoek naar (i) cultuurcentra die liggen in een gemeente met een hoog percentage ondervertegenwoordigde groepen, maar met weinig ondervertegenwoordigde gebruikers in het centrum en (ii) cultuurcentra die liggen in een gemeente met een laag percentage ondervertegenwoordigde groepen, maar met veel ondervertegenwoordigde gebruikers in het centrum. Voor deze cultuurcentra verwachten we dat hun aanbod overeenkomt met de effecten van de modellen uit het vorige hoofdstuk, die de ongelijkheid van gebruikers in de cultuurcentra verklaren.  
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Tabellen 3.7 tot en met 3.10 tonen de resultaten voor de vier ondervertegenwoordigde gebruikersgroepen in de cultuurcentra. De vetgedrukte centra zijn voorbeelden van de hoog/laag en laag/hoog situaties zoals hierboven beschreven.10 11  TABEL 3.7: HET BEREIK VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA OP LAAGOPGELEIDEN % laagopgeleiden in het cultuurcentrum  hoog laag hoog CC L1 45,2% in de gemeente 22,3% in het centrum CC L2 48,6% in de gemeente 13,8% in het centrum % laagopgele
iden in de gemeen

te laag CC L3 37,8% in de gemeente 26,5% in het centrum CC L4 26,5% in de gemeente 5,0% in het centrum  min. max. gem. laagopgeleiden in gemeente 26,4% 48,6% 38,5% laagopgeleiden in cultuurcentrum 5,0% 26,5% 16,1%  Voor laagopgeleiden zien we bijvoorbeeld dat CC L2 in een gemeente ligt waar bijna de helft van de inwoners laagopgeleid is. Toch heeft het cultuurcentrum slechts 13,8% laagopgeleide gebruikers. Het tegenovergestelde vinden we in CC L3. Dit cultuurcentrum ligt in een gemeente met een relatief laag percentage laagopgeleiden, terwijl ruim 1/4de van de gebruikers van het centrum laagopgeleid is.                                                   10Conform de afspraken bij het gebruikersonderzoek zijn de geselecteerde cultuurcentra steeds geanonimiseerd. 11Voor deze paragraaf zijn andere codes gebruikt om de geselecteerde cultuurcentra te anonimiseren. Het is dus mogelijk dat een cultuurcentrum zowel in §3.1 als in §3.2 geselecteerd is. 
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TABEL 3.8: HET BEREIK VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA OP MANNEN % mannen in het cultuurcentrum  hoog laag hoog CC M1 50,0% in de gemeente 47,9% in het centrum CC M2 49,7% in de gemeente 33,5% in het centrum % mannen in
 de gemeente laag CC M3 48,4% in de gemeente 46,7% in het centrum CC M4 48,7% in de gemeente 32,9% in het centrum  min. max. gem. mannen in gemeente 48,0% 50,7% 49,3% mannen in cultuurcentrum 32,9% 50,4% 40,9%  Bij mannen zijn de verschillen wat minder uitgesproken, omdat in alle gemeenten de verhouding tussen mannen en vrouwen heel dicht bij de 50% ligt. Vergelijken we de percentages met het gemiddelde, dan kunnen we toch stellen dat CC M3 in een gemeente ligt met een benedengemiddeld percentage mannen, terwijl het centrum 6% meer mannen aantrekt dan het gemiddelde. Voor CC M2 geldt het tegenovergestelde (i.e. een hoger percentage mannen in de gemeente, maar een lager percentage mannen onder de gebruikers).  TABEL 3.9: HET BEREIK VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA OP JONGE VOLWASSENEN % jonge volwassenen in het cultuurcentrum  hoog laag hoog CC J1 35,1% in de gemeente 35,0% in het centrum CC J2 36,9% in de gemeente 11,0% in het centrum % jonge volwassenen 
in de gemeente laag CC J3 31,6% in de gemeente 20,9% in het centrum CC J4 32,9% in de gemeente 7,5% in het centrum  min. max. gem. jonge volwassenen in gemeente 23,6% 43,2% 34,0% jonge volwassenen in cultuurcentrum 5,4% 35,0% 14,0%  In CC J3 zien we een hoog percentage jong volwassen gebruikers, terwijl er in de gemeente waar het centrum zich bevindt, maar een benedengemiddeld aantal jonge volwassenen woont. Het tegenovergestelde vinden we in CC J2. In de gemeente is 
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ruim 1/3de van de inwoners jonger dan 30 jaar, terwijl zij maar voor 11% deel uitmaken van de gebruikersgroep van het cultuurcentrum.  TABEL 3.10: HET BEREIK VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA OP OUDEREN % ouderen in het cultuurcentrum   hoog laag hoog CC O1 20,6% in de gemeente 16,3% in het centrum CC O2 17,8% in de gemeente 5,8% in het centrum % ouderen in
 de gemeente laag CC O3 12,4% in de gemeente 11,0% in het centrum CC O4 10,9% in de gemeente 2,9% in het centrum  min. max. gem. ouderen in gemeente 10,9% 20,6% 15,5% ouderen in cultuurcentrum 2,1% 16,3% 7,9%  Kijken we tot slot nog naar de oudere gebruikers (≥70 jaar)12 dan zien we dat CC O3 in een gemeente ligt met weinig ouderen, maar toch veel ouderen aantrekt in het centrum. In CC O2 is het precies het omgekeerde (i.e. een hoger percentage ouderen in de gemeente, maar een lager percentage ouderen onder de gebruikers). In het geval van de oververtegenwoordigde groep van hoogopgeleiden (universitair diploma of diploma hoger onderwijs), kunnen we eenzelfde tabel samenstellen. Nu kijken we enerzijds naar een cultuurcentrum met weinig hoogopgeleide gebruikers in een gemeente met veel hoogopgeleide inwoners, en anderzijds naar een cultuurcentrum met veel hoogopgeleide gebruikers in een gemeente met weinig hoogopgeleide inwoners. Tabel 3.11 toont het resultaat.                                                 12De leeftijdsindeling verschilt hier van §2.2.4 omdat deze nu aangepast is aan de leeftijdsindeling van de gemeentekenmerken van het NIS. 
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TABEL 3.11: HET BEREIK VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA OP HOOGOPGELEIDEN % hoogopgeleiden in het cultuurcentrum  hoog laag hoog CC H1 25,6% in de gemeente 79,8% in het centrum CC H2 15,5% in de gemeente 42,6% in het centrum % hoogopgeleid
en in de gemeen

te laag CC H3 11,0% in de gemeente 57,3% in het centrum CC H4 9,7% in de gemeente 38,4% in het centrum  min. max. gem. hoogopgeleiden in gemeente 9,7% 25,6% 14,5% hoogopgeleiden in cultuurcentrum 38,4% 79,8% 52,0%  CC H3 ligt duidelijk in een gemeente met een laag percentage hoogopgeleiden. Toch bestaat de gebruikersgroep van het centrum voor ruim meer dan helft uit hoogopgeleiden. Het tegenovergestelde geldt in zekere zin voor CC H2 (i.e. een bovengemiddeld percentage hoogopgeleiden in de gemeente, maar een benedengemiddeld percentage hoogopgeleiden in het centrum). Voor de andere oververtegenwoordigde groep, de podiumpassanten, is het niet mogelijk een dergelijke tabel samen te stellen, omdat het aantal podiumpassanten in het centrum logischerwijs gelijk is aan het aantal podiumpassanten in de gemeente waar het cultuurcentrum zich bevindt. In tabel 3.12 hebben we voor al deze bovengenoemde centra hun totalen weergegeven op de verklarende variabelen uit de modellen van het vorige hoofdstuk. Net als in de vorige paragraaf hebben we de totalen vergeleken met de bijbehorende categoriegemiddelden om te zien of ze de effecten uit de modellen bevestigen. Indien dat het geval is, zijn de waarden in de tabel vetgedrukt. Ondanks dat er weinig laagopgeleiden wonen in de gemeente waar CC L3 zich bevindt, trekt dit cultuurcentrum veel laagopgeleiden aan. Op basis van het model uit §2.2.1 verwachten we dan ook dat het aanbod van CC L3 onder anderen bestaat uit veel receptieve tentoonstellingsdagen, veel uren receptieve educatieve activiteiten en weinig eigen podiumactiviteiten. Voor CC L2 verwachten we precies het tegenovergestelde. We zien in tabel 3.12 dat het aantal eigen podiumactiviteiten het effect uit het model bevestigt. CC L2 heeft inderdaad meer eigen podiumactiviteiten dan het categoriegemiddelde, terwijl CC L3 er juist minder heeft. 
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Verder voldoet enkel het benedengemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen van CC L2 nog aan onze verwachtingen. Hoewel CC M3 in een gemeente ligt met relatief weinig mannen, komen er toch veel mannen naar het cultuurcentrum. Afgaand op het model uit §2.2.2 verwachten we dat het aanbod van CC M3 onder anderen bestaat uit veel receptieve “andere activiteiten” (i.e. anders van podium-, educatieve activiteiten en tentoonstelligen), veel receptieve tentoonstellingsdagen en weinig uren receptieve educatieve activiteiten. Voor CC M2 verwachten we juist het omgekeerde. Uit tabel 3.12 blijkt inderdaad dat CC M3 minder uren receptieve educatieve activiteiten aanbiedt en meer receptieve tentoonstellingsdagen heeft dan het categoriegemiddelde. Ook het aanbod van CC M2 bevestigt de effecten uit het model (i.e. een benedengemiddeld aantal receptieve “andere activiteiten” en receptieve tentoonstellingsdagen en een bovengemiddeld aantal uren receptieve educatieve activiteiten). CC J2 ligt in een gemeente met een bovengemiddeld aantal jonge volwassenen, maar toch blijkt dat het cultuurcentrum hen moeilijk bereikt. Afgaand op het model uit §2.2.3 verwachten we daarom dat het aanbod van CC J2 onder anderen bestaat uit weinig receptieve tentoonstellingsdagen en veel uren receptieve educatieve activiteiten. Voor het aanbod van CC J3, dat veel jonge volwassen gebruikers heeft, verwachten we het tegenovergestelde. We zien in tabel 3.12 inderdaad dat CC J2 een benedengemiddeld aantal receptieve tentoonstellingsdagen heeft en een bovengemiddeld aantal uren receptieve educatieve activiteiten. Hoewel CC J3 geen receptieve tentoonstellingsdagen heeft, wordt het andere effect uit het model van weinig uren receptieve educatieve activiteiten voor dit cultuurcentrum wel bevestigd. Cultuurcentrum CC O3 bereikt veel ouderen en dat terwijl het centrum ligt in een gemeente met een relatief laag percentage 70-plussers. Redenerend vanuit het model uit §2.2.4 verwachten we daarom in CC O3 dat het aanbod onder anderen bestaat uit weinig receptieve podiumactiviteiten en weinig uren eigen educatieve activiteiten. Voor CC O2 verwachten we veeleer het omgekeerde. Opnieuw zien we in tabel 3.12 een deel van onze verwachtingen bevestigd worden: CC O3 heeft inderdaad weinig uren eigen educatieve activiteiten en CC O2 heeft inderdaad veel receptieve podiumactiviteiten.  
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TABEL 3.12: KENMERKEN VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA MET EEN GROOT C.Q. KLEIN BEREIK OP ONDER- EN OVERVERTEGENWOORDIGDE GEBRUIKERSGROEPEN 
Cultuurcentrum Percentage onder- / over

-
vertegenwoor
digde 

gebruikers Categorie # receptieve podiumactivit
eiten 

# dagen rece
ptieve 

tentoonstellin
gen 

# uren recept
ieve 

educatieve activiteiten # receptieve “andere activ
iteiten” 

# eigen podiumactivit
eiten 

# uren eigen educatieve activiteiten # eigen “ande
re 

activiteiten” Laagopgeleiden  CC L2 13,8 C  29 1.753  252   CC L3 26,5 B  54 919  160   Mannen  CC M2 33,5 C  29 1.753 575    CC M 46,7 A  282 838 191    Jonge volwassenen  CC J2 11,0 B  47 4.302     CC J3 20,9 B  0 142     Ouderen  CC O2 5,8% B 146     5  CC O3 11,0 C 71     298  Hoogopgeleiden  CC H2 42,6 B    543 160  19 CC H3 57,3 C    1.027 151  69   Algemeen   83 70 1.645 846 181 1.002 41 Categorie A   141 87 2.658 985 272 1.748 77 Categorie B   67 74 1.506 738 209 816 39 Categorie C   65 59 1.255 839 125 800 26  
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Tot slot hebben we ook gekeken naar het bereik van de oververtegenwoordigde groep van hoogopgeleiden. CC H3 trekt veel hoogopgeleide gebruikers, maar ligt in een gemeente met een relatief laag percentage hoogopgeleide inwoners. Volgens het model uit §2.2.5 zal het aanbod van CC H3 daarom veeleer bestaan uit weinig receptieve “andere activiteiten” (i.e. anders dan podium-, educatieve activiteiten en tentoonstellingen), iets minder eigen podiumactiviteiten en veel eigen “andere activiteiten”. Voor CC H2, dat relatief weinig hoogopgeleiden bereikt terwijl er relatief veel hoogopgeleiden in de gemeente wonen, verwachten we dan weer het tegenovergestelde. In tabel 3.12 vinden we enkel het effect voor het aantal eigen “andere activiteiten” terug. CC H3 heeft een bovengemiddeld aantal eigen “andere activiteiten”, terwijl CC H2 juist een benedengemiddeld aantal eigen “andere activiteiten” heeft.  Net als in de vorige paragraaf zijn de cultuurcentra die in deze paragraaf zijn aangehaald, bedoelt om de abstracte modellen uit het vorige hoofdstuk te illustreren. We zien inderdaad dat veel effecten terug zijn te vinden door simpelweg te kijken naar het percentage ondervertegenwoordigde gebruikers in het cultuurcentrum en de samenstelling van het aanbod van het centrum. In deze paragraaf hebben we op een enigszins gekunstelde manier gecontroleerd voor de samenstelling van de gemeente. We zijn op zoek gegaan naar cultuurcentra die weinig ondervertegenwoordigde gebruikers aantrekken in een gemeente waar zij bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn en vice versa. Veel van de kenmerken van deze cultuurcentra konden de effecten uit de statistische modellen bevestigen en illustreren.    
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4 Tevredenheid Er is een economisch basisprincipe dat zegt dat een tevreden klant terugkomt. Voor een tevreden gebruiker is de kans dus ook groter dat hij of zij opnieuw een bezoek brengt aan het cultuurcentrum dan voor een ontevreden gebruiker. Het is ook logisch te veronderstellen dat bepaalde kenmerken van cultuurcentra een invloed hebben op de tevredenheid van de gebruiker. Als we dus zicht krijgen op die kenmerken die de tevredenheid van gebruikers positief (of juist negatief) beïnvloeden, dan is het misschien ook mogelijk een beleid te voeren dat de tevredenheid van de gebruikers en op die manier wellicht ook het bereik van de cultuurcentra bevordert. Een dergelijk verband willen we onderzoeken in dit hoofdstuk. We zullen ook bij deze analyse enkel de cultuurcentra betrekken uit de categorieën A, B of C, omwille van de beschikbaarheid van de kenmerken van deze cultuurcentra. Daarnaast maken we in dit hoofdstuk binnen de tevredenheid van de gebruikers geen onderscheid tussen het eigen en het receptieve aanbod.  
4.1 Tevredenheid als te verklaren variabele In Vlaanderen scoort de algemene tevredenheid met het cultuurcentrum een ruime voldoende (7,3 op schaal van 10). Zoals uit tabel 4.1 blijkt, ligt de tevredenheid met betrekking tot het aanbod (eigen en receptief samen) rond de 7 en de tevredenheid met betrekking tot de dienstverlening en info- en infrastructuur op 7,5. Toch blijkt uit dezelfde tabel dat er voor tevredenheid tussen de gebruikers en tussen de verschillende aspecten van de cultuurcentra een grote variatie van gemiddeld 1,5 punt is. In dit hoofdstuk zullen we proberen deze variatie voor een deel te verklaren.  
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TABEL 4.1:  TOTAALSCORES OVER TEVREDENHEID IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA (N=15.265)   N Gemiddeldea Standaardafwijking Aanbod  Muziek 8.458 7,22 1,408  Dans 4.428 6,50 1,724  Theater 8.028 7,33 1,433  Vorming 3.441 6,87 1,730  Tentoonstelling 5.142 6,92 1,588  Gemiddeld subtotaal 5.899 6,97 1,577 Dienstverlening, info- en infrastructuur  Infrastructuur 13.267 7,48 1,238  Personeel 12.833 7,82 1,281  Ticketing 12.236 7,48 1,330  Openingsuren 11.493 7,53 1,334  Café/foyer 11.869 7,26 1,454  Informatievoorziening 11.723 7,69 1,322  Sfeer 12.879 7,41 1,390  Gemiddeld subtotaal 12.329 7,52 1,336 Gemiddelde totalen 9.649 7,29 1,436 aop 10-puntsschaal   4.1.1 Tevredenheidsfactoren In het gebruikersonderzoek zijn 12 centrale onderdelen van tevredenheid gepeild aan de hand van maar liefst 137 (sub)vragen. Het is niet overzichtelijk om al deze vragen apart te analyseren. We willen daarom nagaan of de tevredenheid over bepaalde kenmerken sterk samenhangt met de tevredenheid over andere kenmerken. Dit geeft de mogelijkheid om deze kenmerken te bundelen tot een dimensie waarop iedere gebruiker een individuele score krijgt. Op deze manier reduceren we de vele vragen over tevredenheid tot een beperkt aantal dimensies, hetgeen de analyse overzichtelijker maakt. Hiervoor wordt de statistische techniek ‘factoranalyse’ gebruikt. Elke factor die uit deze analyse voortkomt, bestaat uit een aantal van de subvragen over tevredenheid met een sterke onderlinge samenhang. Deze factoren vormen dan onze tevredenheidsdimensies. 
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Iedere gebruiker krijgt een individuele score op elk van de verkregen dimensies. Deze scores worden berekend aan de hand van de antwoorden die de gebruiker op elk van de opgenomen variabelen heeft gegeven. De scores geven vervolgens aan hoe tevreden iemand is ten opzichte van de andere gebruikers. Het gemiddelde van alle scores op dezelfde dimensie is altijd gelijk aan 0. Een positieve score impliceert daardoor dat de gebruiker meer tevreden is dan het gemiddelde, terwijl een negatieve score impliceert dat de gebruiker minder tevreden is dan het gemiddelde. Dimensiescores zijn dus geen absolute, maar relatieve waarden. Aangezien de scores gestandaardiseerd zijn, hebben ze een standaard afwijking van +/- 1. Dit betekent dat bij een normale verdeling ongeveer tweederde van de gebruikers een factorscore heeft tussen -1 en 1.  De tevredenheid over het aanbod van de cultuurcentra ligt over het algemeen lager dan de tevredenheid over de dienstverlening en info- en infrastructuur (i.e. de randvoorwaarden) (Colpaert, et al., 2007). Tevens is de variatie van de tevredenheidscore over het aanbod hoger dan de variatie van de tevredenheidscore over de randvoorwaarden. Dit wordt grafisch weergegeven in grafiek 4.1. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de verwachtingen van de gebruikers van bijvoorbeeld een theateruitvoering veel verder uiteenlopen dan de verwachtingen van gebruikers die bij de kassa een ticket komen kopen. Om deze reden is besloten de tevredenheid over het aanbod en de tevredenheid over de randvoorwaarden apart van elkaar te analyseren.  GRAFIEK 4.1:  VERSCHIL IN TEVREDENHEID OVER AANBOD EN RANDVOORWAARDEN 
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4.1.2 Tevredenheid aanbod Met betrekking tot de tevredenheid over het aanbod zijn er na verscheidene testanalyses per aanbod (muziek, dans, theater, vorming en tentoonstelling) drie variabelen geselecteerd. Het gaat om de tevredenheid over de prijs van het aanbod, het aantal activiteiten en de kwaliteit het aanbod. Dit geeft een totaal van 15 variabelen om de tevredenheid over het aanbod te analyseren. Aangezien niet iedere gebruiker aan ieder onderdeel van het aanbod heeft deelgenomen, bestaat de mogelijkheid dat een individuele gebruiker op een aantal van deze variabelen geen antwoord heeft gegeven. Om tot een degelijke factoranalyse te komen, is het echter van belang dat alle 15 variabelen door een individuele respondent beantwoord zijn. Zoals uit tabel 4.2 blijkt, zijn er 1.642 gebruikers die aan deze voorwaarde voldoen. Verder hebben 10.094 gebruikers minimaal 1 vraag beantwoord en hebben 3.529 gebruikers geen enkele vraag beantwoord. Deze laatste groep is per definitie onbruikbaar. Voor een deel van de 10.094 gebruikers die minimaal 1 vraag hebben beantwoord, gaan we hun ontbrekende antwoorden proberen te schatten.   TABEL 4.2: AANTAL BEANTWOORDE VARIABELEN OVER TEVREDENHEID AANBOD  N Percentage Cumulatief percentage Alle vragen beantwoord 1.642 10,8 10,8 Minimaal 1 vraag beantwoord 10.094 66,1 76,9 Geen enkele vraag beantwoord 3.529 23,1 100,0 Totaal 15.265 100,0   Het schatten van ontbrekende waarden op variabelen gebeurt aan de hand van de statistische techniek die ‘vlagprocedure’ heet. Een vlagprocedure houdt in dat voor iedere gebruiker voor elke onbeantwoorde vraag een verwacht gemiddeld antwoord wordt geschat op basis van de antwoorden die de gebruiker op de andere vragen heeft gegeven. Uiteraard is enige voorzichtigheid geboden aangezien het niet realistisch is om antwoorden te schatten voor gebruikers die in totaal maar 1 van de 15 vragen hebben beantwoord. Het is eveneens niet realistisch om de antwoorden te schatten over het aanbod van tentoonstellingen voor een gebruiker die enkel en alleen de 3 vragen over het muziekaanbod heeft beantwoord. Om die reden moeten de gebruikers die voor de vlagprocedure in aanmerking komen aan de volgende 
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voorwaarde voldoen: de gebruiker moet op minimaal 3 verschillende onderdelen minimaal 1 vraag beantwoord hebben. De keuze voor deze voorwaarde is voor een deel van statistische aard. Indien we kiezen voor minimaal 1 beantwoorde vraag op minimaal 2 verschillende onderdelen, wordt de onderlinge samenhang tussen de 15 variabelen zo hoog, dat ze bij een factoranalyse niet meer uit elkaar zijn te halen. Hierdoor is het onmogelijk de verschillende aspecten van de tevredenheid over het aanbod apart van elkaar te analyseren.   TABEL 4.3: AANTAL ONDERDELEN VAN HET AANBOD WAARVAN OP MINIMAAL 1 VRAAG IS GEANTWOORD (N=15265)  N N cumulatief Percentage Percentage cumulatief Op alle onderdelen min. 1 antwoord 1.861 1.861 12,2 12,2 Op 4 van de 5 onderdelen min. 1 antwoord 1.103 2.964 7,2 19,4 Op 3 van de 5 onderdelen min. 1 antwoord 2.395 5.359 15,7 35,1 Op 2 van de 5 onderdelen min. 1 antwoord 3.000 8.359 19,7 54,8 Op 1 van de 5 onderdelen min. 1 antwoord 3.377 11.736 22,1 76,9 Geen enkel onderdeel beantwoord 3.529 15.265 23,1 100,0 Totaal 15.265  100,0    Uit tabel 4.3 blijkt dat we uiteindelijk 5.359 gebruikers opnemen in de vlagprocedure. Dit is ruim een derde van de totale steekproef. Aan de hand hiervan doen we een factoranalyse. Dit resulteert in drie dimensies van tevredenheid met betrekking tot het aanbod die samen 62,4% van de variantie verklaren (zie tabel 4.4). Onderaan tabel 4.4 is voor elke dimensie een betrouwbaarheidsmaat (Cronbach’s Alpha) berekend. Indien variabelen op basis van hun factorlading worden toegevoegd aan een betreffende factor en deze variabelen een bijkomende verklarende kracht hebben binnen deze factor, neemt de waarde van Cronbach’s Alpha toe. Op die manier krijgt iedere factor een maximale waarde voor de betrouwbaarheidsmaat indien alle variabelen bij de juiste factor zijn ondergebracht. 
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Voor een betrouwbare samenstelling van iedere dimensie, gaan we uit van een Cronbach’s Alpha van minimaal 0,700. De waarden van de drie dimensies liggen daar ver boven. De cursief gedrukte waarden in tabel 4.4 geven alle factorladingen weer die boven de 0,500 liggen. De vetgedrukte waarden geven aan onder welke dimensie de variabelen zijn opgenomen. De variabelen aantal dans en kwaliteit dans worden niet op basis van hun (hoogste) factorwaarde toegewezen aan een dimensie, maar op basis de hoogste betrouwbaarheidsmaat van iedere dimensie.  TABEL 4.4: STRUCTUURMATRIX VAN DE FACTORANALYSE OP TEVREDENHEIDSVARIABELEN OVER AANBOD (NA OBLIQUE ROTATIE)  Tevredenheid vorming en tentoonstelling Tevredenheid prijs podiumaanbod Tevredenheid podiumaanbod Aantal muziekvoorstellingen .444 .364 .619 Kwaliteit muziekvoorstellingen .417 .394 .691 Prijs muziekvoorstellingen .344 .897 .354 Aantal dansvoorstellingen .639 .260 .593 Kwaliteit dansvoorstellingen .667 .364 .659 Prijs dansvoorstellingen .583 .803 .483 Aantal theatervoorstellingen .432 .317 .782 Kwaliteit theatervoorstellingen .424 .337 .804 Prijs theatervoorstellingen .410 .859 .500 Aantal vormingsactiviteiten .771 .435 .557 Kwaliteit vormingsactiviteiten .795 .469 .578 Prijs vormingsactiviteiten .709 .656 503 Aantal tentoonstellingen .814 .289 .425 Kwaliteit tentoonstellingen .798 .287 .449 Prijs tentoonstellingen .725 .534 .356 Cronbach’s Alpha 0.880 0.847 0.809 Totaal verklaarde variantie 62.4%    
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Alle dimensies hebben een voldoende hoge betrouwbaarheidsscore om opgenomen te worden als afhankelijke variabelen in onze analyse. De eerste dimensie bestaat uit alle tevredenheidsitems die betrekking hebben op vormingsactiviteiten en tentoonstellingen. De tweede dimensie kunnen we samenvatten als de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod. De derde en laatste dimensie geeft de tevredenheid over het aantal en de kwaliteit van het podiumaanbod weer. Het is interessant om naar de correlatie van de verkregen tevredenheidsdimensies te kijken (zie tabel 4.5). Een positieve correlatiecoëfficiënt tussen twee factoren houdt in dat wanneer de gebruiker tevreden is over de ene dimensie, hij of zij dit ook zal zijn over de andere dimensie. Hoe hoger de correlatiecoëfficiënt (met |1| als maximum waarde), des sterker deze samenhang. Zo geldt voor een gebruiker die tevreden is over het podiumaanbod, dat hij of zij ook tevreden zal zijn over de prijs hiervan.  TABEL 4.5: CORRELATIEMATRIX VAN FACTOREN VAN TEVREDENHEID OVER HET AANBOD  Tevredenheid vorming en tentoonstelling Tevredenheid prijs podiumaanbod Tevredenheid podiumaanbod Tevredenheid vorming en   tentoonstelling 1,000 .435* .559* Tevredenheid prijs   podiumaanbod  1,000 .416* Tevredenheid podiumaanbod   1,000 * Correlaties zijn significant voor α=0,01 (2-zijdig)  4.1.3 Tevredenheid randvoorwaarden Met betrekking tot de tevredenheid over de dienstverlening en de info- en infrastructuur, hebben we na verscheidene testanalyses in totaal 14 tevredenheidsvariabelen geselecteerd (zie tabel 4.6). 
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TABEL 4.6: TEVREDENHEIDSVARIABELEN DIENSTVERLENING, INFO- EN INFRASTRUCTUUR (GEMETEN AAN DE HAND VAN  EEN 5-PUNTS LIKERT SCHAAL) Dienstverlening Infostructuur - Informatie over het aanbod is gemakkelijk te vinden - Ik krijg op het juiste moment de juiste informatie Infrastructuur - Sfeer en karakter locatie - Parkeergelegenheid - Bereikbaarheid openbaar vervoer Overig 
Personeel - Hulpvaardigheid en vriendelijkheid Ticketing - Beschikbaarheid kaarten/tickets - Kortingsformules Openingsuren - Openingsuren centrum Café/foyer - Sfeer/karakter - Bediening - Openingsuren - Het is aangenaam vertoeven in het centrum - Het centrum heeft een positief imago  Voor deze variabelen geldt eveneens dat enkel gebruikers die alle 14 vragen hebben beantwoord, bijdragen aan een degelijke factoranalyse. Uit tabel 4.7 blijkt dat 9.013 gebruikers alle vragen hebben beantwoord, 5.214 minimaal 1 vraag hebben beantwoord en 1.038 alle vragen hebben opengelaten.   TABEL 4.7: AANTAL BEANTWOORDE VRAGEN OVER TEVREDENHEID DIENSTVERLENING, INFO- EN INFRASTRUCTUUR   N Percentage Percentage cumulatief Alle vragen beantwoord 9.013 59,0 59,0 Minimaal 1 vraag beantwoord 5.214 34,2 93,2 Geen enkele vraag beantwoord 1.038 6,8 100,0 Totaal 15.265 100,0   Net als bij de variabelen die de tevredenheid over het aanbod meten, passen we ook hier een vlagprocedure toe om verwachte gemiddelde antwoorden van de gebruikers te schatten op de vragen die zij niet hebben ingevuld. Aangezien de vragen met betrekking tot de tevredenheid over de randvoorwaarden meer op elkaar lijken, volstaat voor de selectie van gebruikers voor de vlagprocedure de volgende voorwaarde: gebruikers dienen op minimaal 8 vragen (de helft + 1 naar boven 
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afgerond) een antwoord te hebben gegeven. Dit leidt ertoe dat we 12.581 gebruikers opnemen in de vlagprocedure. Dit komt overeen met 82,4% van de steekproef. Met deze 14 nieuwe variabelen die door de vlagprocedure zijn aangemaakt, doen we een factoranalyse. Dit resulteert in vier dimensies van tevredenheid die samen 61,8% van de variantie verklaren. Tabel 4.8 toont het resultaat. Ook hier zijn de factorladingen groter dan 0,500 cursief gedrukt. De vetgedrukte waarden geven aan onder welke dimensie elke variabele is opgenomen.  TABEL 4.8: STRUCTUURMATRIX VAN DE FACTORANALYSE OP 14 TEVREDENHEIDVARIABELEN OVER RANDVOORWAARDEN (NA OBLIQUE ROTATIE)  Tevredenheid dienstverlening Tevredenheid café/foyer Tevredenheid sfeer/imago Tevredenheid bereikbaar- heid Sfeer en karakter gebouw .206 .379 .750 .269 Parkeergelegenheid .208 .222 .169 .804 Bereikbaarheid openbaar vervoer .284 .329 .339 .712 Hulpvaardigheid personeel .552 .386 .359 .320 Beschikbaarheid tickets .622 .283 .114 .487 Kortingsformules .657 .349 .236 .441 Openingsuren centrum .586 .424 .368 .446 Sfeer karakter café/foyer .203 .837 .467 .203 Bediening café/foyer .284 .870 .300 .240 Openingsuren café/foyer .373 .839 .338 .303 Informatie gemakkelijk te vinden .779 .234 .336 .091 Informatie op het juiste moment .793 .242 .295 .098 Aangenaam in centrum .349 .413 .854 .205 Positief imago centrum .388 .334 .804 .200 Cronbach’s Alpha 0.774 0.809 0.736 0.533 Totaal verklaarde variantie 61.8% 
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De eerste dimensie kunnen we samenvatten als de tevredenheid over de dienstverlening. Het betreft hier zowel het personeel, als de openingsuren en beschikbaarheid van tickets, als de informatievoorziening. De tweede dimensie groepeert de variabelen die de tevredenheid over het café en de foyer meten en de derde dimensie doet dit voor de sfeer en het imago van het cetrum. In de vierde dimensie vinden we de variabelen terug die met de bereikbaarheid te maken hebben. Vanwege zijn te lage Cronbach’s Alpha (0,533) laten we deze laatste factor in onze verdere analyse buiten beschouwing.   Ook hier kijken we naar de correlatie van de verkregen factoren (zie tabel 4.9). Het blijkt dat, net als bij de tevredenheidsdimensies over het aanbod, de tevredenheidsdimensies over de randvoorwaarden eveneens allemaal positief met elkaar samenhangen. Dit betekent dat wanneer een gebruiker tevreden is over de ene dimensie, er ook een redelijke kans is dat hij of zij ook tevreden zal zijn over de andere dimensies.  TABEL 4.9: CORRELATIEMATRIX VAN FACTOREN VAN TEVREDENHEID OVER DE RANDVOORWAARDEN  Tevredenheid dienstverlening Tevredenheid café/foyer Tevredenheid sfeer/imago Tevredenheid bereikbaar- heid Tevredenheid   dienstverlening 1,000 .341* .324* .303* Tevredenheid café/foyer  1,000 .418* .318* Tevredenheid sfeer/imago   1,000 .211* Tevredenheid   bereikbaarheid    1,000 * Correlaties zijn significant voor α=0,01 (2-zijdig)     
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4.2 Methode van analyse In de analyse willen we er uiteindelijk naar toe werken dat we de significante kenmerken van de cultuurcentra kunnen duiden die een deel van deze tevredenheidsfactoren verklaren. Het is echter niet mogelijk om enkel naar het verband te kijken tussen de kenmerken van cultuurcentra enerzijds en de tevredenheidsfactoren anderzijds. De verschillende gebruikers hebben verschillende individuele kenmerken die eveneens de mate van tevredenheid beïnvloeden. Zo valt bijvoorbeeld te veronderstellen dat gebruikers met een grotere culturele overerving eerder tevreden zijn met het cultuuraanbod omdat ze het al kennen. Tevens ligt ieder cultuurcentrum in een unieke gemeente met unieke kenmerken. Hier valt bijvoorbeeld te veronderstellen dat in de rijkere gemeenten, i.e. met een hoger dan gemiddeld inkomen per inwoner, de tevredenheid over de prijs van het aanbod anders beoordeeld zal worden dan in gemeenten met een lager dan gemiddeld inkomen per inwoner. De statistische methode om met al deze verschillende informatie een analyse uit te voeren, heet ‘multilevel analyse’. Zoals de naam al zegt, is een multilevel analyse ontwikkeld om de effecten van verschillende niveaus in kaart te brengen en analytisch van elkaar te scheiden. In onze analyse is er sprake van twee niveaus. Het eerste niveau is het individuele niveau met de individuele kenmerken van de gebruikers. Het tweede niveau is het niveau met de kenmerken van de gemeenten en cultuurcentra, waarbinnen alle gebruikers kunnen worden ondergebracht. Multilevel analyse stelt ons in staat na te gaan wat het effect is van de kenmerken van de gemeenten en cultuurcentra, nadat we statistisch gecontroleerd hebben voor de kenmerken van de individuele gebruikers. Hierdoor is het mogelijk het effect van de kenmerken van cultuurcentra correct te schatten voor de tevredenheid van de individuele gebruiker en dat is wat we uiteindelijk voor ogen hebben. Een eerste stap in multilevel analyse is het nagaan hoeveel van de variantie in de tevredenheid te verklaren is op het eerste (individuele) niveau en op het tweede niveau (van de gemeenten en cultuurcentra). Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde intra-class correlatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt geeft het percentage van variantie weer dat verklaard op het tweede niveau. Uit tabel 4.10 blijkt dat 3,3% van de variantie in tevredenheid over het vormingsaanbod en tentoonstellingen verklaard kan worden op het niveau van de cultuurcentra. Voor de prijs van het podiumaanbod en het podiumaanbod zelf zijn deze percentages 2,4 en 2,5. De 
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variantie in de tevredenheid over de dienstverlening kan voor 3,6% verklaard op worden op het niveau van de cultuurcentra en gemeenten. Voor de tevredenheid over het café en de foyer is dit 8,9% en tot slot voor de tevredenheid over de sfeer en het imago van het centrum 9,5%. De te verklaren variantie op het tweede niveau is niet groot. Dit betekent dat het grootste deel van de totale variantie in de tevredenheid veeleer een persoonsgebonden aangelegenheid is (op het individuele niveau) en dat de cultuurcentra (op het tweede niveau) maar in zeer geringe mate een invloed hebben op de tevredenheid.  TABEL 4.10: INTRA-CLASS CORRELATIECOËFFICIËNTEN  VOOR DE TEVREDENHEIDFACTOREN  Intra-class correlatiecoëfficiënt Te verklaren variantie op het tweede niveau Tevredenheid vorming en tentoonstelling 0,033 3,3% Tevredenheid prijs podiumaanbod 0,024 2,4% Tevredenheid podiumaanbod 0,025 2,5% Tevredenheid dienstverlening 0,036 3,6% Tevredenheid café/foyer 0,089 8,9% Tevredenheid sfeer/imago 0,095 9,5%  In de volgende stap in multilevel analyse wordt op elk niveau getest welke onafhankelijke variabelen een significante bijdrage leveren aan het verklaren van de tevredenheidfactoren. Op het individuele niveau hanteren we 10 verklarende variabelen waar in het gebruikersonderzoek naar is gevraagd. Op het niveau van de cultuurcentra gebruiken we de verklarende variabelen die aangeleverd zijn door het Team Lokaal Cultuurbeleid van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassen. Het betreft hier gegevens over de Vlaamse cultuurcentra uit 2006. Tot slot gebruiken we op het gemeentelijke niveau 10 verklarende variabelen die voortkomen uit de kerncijfers van de Vlaamse gemeenten die zijn aangeleverd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). In bijlage II geven we een volledig overzicht van alle verklarende variabelen.  Per dimensie van tevredenheid testen we 10 variabelen op individueel niveau, 10 variabelen op het niveau van de gemeente, 3 variabelen op het niveau van de categorie van het centrum en 74 variabelen op het niveau van de cultuurcentra. In totaal zullen we per dimensie van tevredenheid dus 97 effecten toetsen. Uiteraard 
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zullen in de verdere bespreking van de tevredenheidsdimensies enkel de significante effecten worden besproken.  
4.3 Tevredenheid over het aanbod Zoals we in het begin van het hoofdstuk al hebben beschreven, bepaalt een grote mate van subjectiviteit de tevredenheid over het aanbod. Uit tabel 4.10 blijkt niet voor niets dat deze dimensies van tevredenheid het minst goed verklaard kunnen worden door kenmerken van de cultuurcentra zelf. Hoewel de totale te verklaren variantie op het tweede niveau niet groot is, zien we in tabel 4.11 dat we met de beschikbare variabelen voor twee van de drie dimensies de variantie in de tevredenheid met centrum specifieke kenmerken kunnen verklaren. De gemeentekenmerken leveren geen verklarende bijdrage. In twee van de drie gevallen verklaart de categorie van het centrum (ook) een deel van de variantie in de tevredenheid. De hoge mate van subjectiviteit bij de beoordeling van de tevredenheid zien we bevestigd worden door het grote aandel van de individuele kenmerken in de totaal verklaarde variantie op het tweede niveau.  TABEL 4.11: TOENAME VAN DE VERKLAARDE VARIANTIE OP HET TWEEDE NIVEAU VOOR DE TEVREDENHEID VAN HET AANBOD Niveau Tentoonstellingen en vormingsaanbod Podiumaanbod Prijs van het podiumaanbod Individu 38,1% 28,0% -25,0% Categorie - 24,0% 54,2% Gemeente - - - Cultuurcentra 8,8% - 12,5% Totaal verklaarde variantie 47,1% 52,0% 41,7%  Met betrekking tot de tevredenheid over het vormingsaanbod en het aanbod van de tentoonstellingen, verklaren de individuele kenmerken 38,3% van de totale variantie op het tweede niveau. Van de overblijvende onverklaarde variantie kunnen kenmerken van de cultuurcentra nog eens 8,8% verklaren. De kenmerken van de gemeente blijken geen verklarende kracht te hebben. Met het eindmodel van de multilevel analyse kunnen we in totaal 47,1% van de variantie in de tevredenheid 
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over het vormingsaanbod en het aanbod van de tentoonstellingen op het niveau van de cultuurcentra verklaren. De variantie in de tevredenheid over het podiumaanbod wordt voor een bijna gelijk deel verklaard door de individuele kenmerken (28%) en de categorie van het centrum (24%). De kenmerken van de gemeente blijken ook in dit geval geen bijkomende verklarende kracht te hebben voor de tevredenheid over het podiumaanbod. Hetzelfde geldt voor de centrumspecifieke kenmerken. In zijn totaliteit kunnen we met het model ruim de helft (52%) van de variantie in de tevredenheid over het podiumaanbod op het niveau van de cultuurcentra verklaren. Wat betreft de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod stellen we een afname vast van de verklaarde variantie wanneer we controleren voor individuele kenmerken. Dit kan betekenen dat wanneer we rekening houden met de kenmerken van de gebruikers op het individuele niveau, de verschillen in de tevredenheid tussen de gebruikers nog eens 25% groter worden (zie hiervoor o.a. Luke 2004; Hox, 2002; Snijders & Bosker, 1999). De categorie van het centrum blijkt een nog grotere rol (54,2%) te spelen bij de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod dan bij de tevredenheid over het podiumaanbod zelf. Ook in deze analyse dragen de kenmerken van de gemeente waarin het centrum zich bevindt niet bij aan het verklaren van de variantie. Uiteindelijk kunnen we nog 12,5% van de overgebleven variantie verklaren met kenmerken die zuiver toe te schrijven zijn aan de cultuurcentra, dus ongeacht de categorie van het centrum en ongeacht de individuele kenmerken van de gebruikers. In totaal verklaart het model 41,7% van de variantie in de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod. In de volgende subparagrafen bespreken we welke kenmerken op ieder niveau bijdragen aan deze verklaarde varianties. In bijlage IV is een uitgebreide uitleg opgenomen over hoe de resultaten van een multilevel analyse te interpreteren.  4.3.1 Tentoonstellingen en vormingsaanbod Tabel 4.12 toont het eindmodel van de multilevel analyse op de tevredenheid over de tentoonstellingen en het vormingsaanbod. Zoals reeds vermeld, zien we dat het grootste deel van de variantie in de tevredenheid verklaard wordt door individuele kenmerken. Het valt meteen op dat met uitzondering van culturele overerving alle verbanden negatief zijn. Mannen zijn minder tevreden dan vrouwen, jongeren zijn 
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minder tevreden dan ouderen en de minder frequente bezoekers zijn minder tevreden dan zij die vaker in het cultuurcentrum komen. Wel is het zo dat naar mate men ouder wordt of vaker in het centrum komt, men meer tevreden is. De mate van culturele overerving speelt een kleine, doch positieve rol in de tevredenheid van de tentoonstellingen en het vormingsaanbod. Meer culturele overerving leidt tot een grotere mate van tevredenheid. Het uitblijven van een significant verband tussen de grootte van het centrum en de tevredenheid over de tentoonstellingen en het vormingsaanbod, betekent dat gebruikers van cultuurcentra, na controle van hun individuele kenmerken, niet meer of minder tevreden zijn in een centrum uit categorie A dan dat ze in een centrum uit categorie B of C zouden zijn. Er hoeft voor de grootte van het centrum dus niet gecontroleerd te worden. Hetzelfde geldt voor de kenmerken van de gemeenten.  Uiteindelijk hebben we één effect kunnen destilleren dat de tevredenheid verhoogt en dat zuiver toe te schrijven is aan het cultuurcentrum. Het aantal agogische stafleden in het cultuurcentrum houdt positief verband met de tevredenheid over de tentoonstellingen en het vormingsaanbod. De professionele kijk van agogisch personeel verhoogt blijkbaar de kwaliteit van de tentoonstellingen en het vormingsaanbod, wat de tevredenheid van de gebruiker ten goede komt.  
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TABEL 4.12: EINDMODEL VAN MULTILEVEL ANALYSE OP DE TEVREDENHEID OVER DE TENTOONSTELLINGEN EN HET VORMINGSAANBOD IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA   Regressie coëfficiënt Standaard fout t-ratio Significantie Intercept 0,597 0,102 5,842 0,000 Niveau van de gebruikers     Geslacht (ref=vrouwen)      Mannen -0,134 0,030 -4,487 0,000 Leeftijd (ref=70 en ouder)      18-39 jaar -0,313 0,079 -3,956 0,000  40-69 jaar -0,267 0,076 -3,512 0,000 Culturele overerving 0,052 0,015 3,569 0,000 Bezoekfrequentie (ref=zeer frequent)      Niet/uitzonderlijke bezoeker  -0,531 0,083 -6,382 0,000  Gemiddeld frequente bezoeker -0,322 0,069 -4,689 0,000  Frequente bezoeker -0,149 0,071 -2,108 0,035 Niveau van de cultuurcentra      Aantal VTE agogisch personeel 0,037 0,016 2,235 0,033   4.3.2 Podiumaanbod Uit tabel 4.13 blijkt dat wanneer we alle andere variabelen constant houden, mannen minder tevreden zijn over het podiumaanbod dan vrouwen. Culturele overerving heeft ook hier een positief effect op de tevredenheid, wat inhoudt dat de mate waarin gebruikers op jonge leeftijd met cultuur in aanraking zijn gekomen, ervoor zorgt dat zij meer tevreden zijn over het podiumaanbod in de cultuurcentra. Tot slot zien we op individueel niveau dat uitzonderlijke gebruikers veel minder tevreden zijn dan de gebruikers die zeer frequent komen. Naar mate men vaker komt, wordt dat effect minder sterk. Frequente bezoekers lijken meer tevreden, maar dat effect is niet meer significant. Zoals uit tabel 4.11 al is gebleken, heeft de categorie van het centrum een groot aandeel in de totaal verklaarde variantie. In het eindmodel zien we dat dit effect enkel te maken heeft met de centra uit categorie A. Wanneer we alle variabelen in het model constant houden, zijn de gebruikers in de centra uit categorie B of C minder tevreden over het podiumaanbod dan de gebruikers in de cultuurcentra uit 
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categorie A. In het tweede hoofdstuk constateerden we al dat er een sterke samenhang is tussen de categorie van het centrum en de financiële en personele middelen (zie §2.1). De verklaring van het effect van de categorie van het centrum op de tevredenheid van het podiumaanbod in dit model heeft hier ongetwijfeld mee te maken. Het financiële en personele budget van een centrum uit de hoogste categorie is veel groter en biedt daardoor meer mogelijkheden voor een aantrekkelijker podiumaanbod. Het feit de categorie van het centrum het effect van meer middelen als het ware samenvat, verklaart vermoedelijk voor een groot deel waarom we op het niveau van de cultuurcentra geen zuiver effect kunnen destilleren (zie ook hoofdstuk 5).  TABEL 4.13: EINDMODEL VAN MULTILEVEL ANALYSE OP DE TEVREDENHEID OVER HET PODIUMAANBOD IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA   Regressie coëfficiënt Standaard fout t-ratio Significantie Intercept 0,373 0,080 4,672 0,000 Niveau van de gebruikers     Geslacht (ref=vrouwen)      Mannen -0,140 0,029 -4,890 0,000 Culturele overerving 0,053 0,014 3,874 0,000 Bezoekfrequentie (ref=zeer frequent)      Niet/uitzonderlijke bezoeker  -0,460 0,080 -5,897 0,000  Gemiddeld frequente bezoeker -0,168 0,064 -2,608 0,009  Frequente bezoeker 0,036 0,066 0,540 0,589 Categorie (ref=wel categorie A)      Geen categorie A -0,184 0,054 -3,427 0,002   4.3.3 Prijs van het podiumaanbod Uit tabel 4.11 bleek reeds dat wanneer we rekening houden met de individuele kernmerken van de gebruikers, de verschillen in tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod meer expliciet worden. De grootste effecten op individueel niveau vinden we bij het gezinsbudget per maand en de bezoekfrequentie (zie tabel 4.14). Ten opzichte van gebruikers met het grootste gezinsbudget zijn de gebruikers met 
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de kleinste gezinsbudgetten (veel) minder tevreden. De gebruikers die maar sporadisch naar het cultuurcentrum komen, zijn minder tevreden dan de bezoekers die zeer frequent komen. Hiervoor is een aantal verklaringen mogelijk. Ten eerste valt het te veronderstellen dat het de uitzonderlijke gebruikers door hun lage bezoekersfrequentie aan een referentiekader van meerdere voorstellingen ontbreekt. Hierdoor kan hun verwachtingspatroon hoger liggen, waardoor ze een meer kritische kijken hebben op de voorstelling of de voorstelling eerder beoordelen naar de prijs in plaats van naar de inhoud. Ten tweede zullen de meer frequente bezoekers veeleer gebruik maken van een abonnementsformule met alle financiële voordelen van dien. Uiteraard kan de causale relatie ook anders lopen: minder tevreden gebruikers komen minder vaak terug naar het cultuurcentrum. Verder zijn gebruikers die geen inwonende kinderen hebben minder tevreden dan de gebruikers die wel inwonende kinderen hebben. Een mogelijke oorzaak van dit verband kunnen de goedkopere gezinsabonnementen of kinderkortingen zijn. In de vorige paragraaf constateerden we dat gebruikers in de centra uit categorie A meer tevreden zijn over de kwaliteit van het podiumaanbod. Echter, voor de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod geldt precies het tegenovergestelde: in een centrum uit categorie B of C is men meer tevreden over de prijs van het podiumaanbod dan in een centrum uit categorie A. Het één zal ongetwijfeld met het ander samenhangen. De centra uit categorie A hebben de mogelijkheid om grotere producties in huis te halen, maar dien ten gevolge zullen de gebruikers daarvoor een hogere entreeprijs vragen. Zolang deze grote producties volle zalen blijven trekken, zal de prijs voor het podiumaanbod niet veranderen. Tot slot hebben we een klein effect weten over te houden na controle voor de individuele kenmerken en de categorie van het centrum. Het aantal eigen podiumactiviteiten hangt in zeer kleine maten negatief samen met de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod. In andere woorden: meer eigen podiumactiviteiten leidt tot een iets lagere tevredenheid onder de gebruikers. Hoewel het een significant effect betreft, is het te klein om er een grote conclusie aan te verbinden.  
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TABEL 4.14: EINDMODEL VAN MULTILEVEL ANALYSE OP DE TEVREDENHEID OVER DE PRIJS VAN HET PODIUMAANBOD IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA   Regressie coëfficiënt Standaard fout t-ratio Significantie Intercept 0,436 0,137 3,191 0,002 Niveau van de gebruikers     Inwonende kinderen (ref=wel inwonende kinderen)      Geen inwonende kinderen -0,100 0,030 -3,259 0,001 Gezinsbudget per maand (ref=>4000 €)      <1000 € -0,437 0,081 -5,395 0,000  1000-2000 € -0,278 0,053 -5,206 0,000  2000-3000 € -0,138 0,049 -2,807 0,005 Bezoekfrequentie (ref=zeer frequent)      Niet/uitzonderlijke bezoeker  -0,492 0,080 -6,150 0,000  Gemiddeld frequente bezoeker -0,193 0,064 -2,990 0,003  Frequente bezoeker 0,045 0,066 0,670 0,503 Categorie (ref=wel categorie A)      Geen categorie A 0,155 0,073 2,129 0,041 Niveau van de cultuurcentra      Aantal eigen podiumactiviteiten -0,001 0,000 -2,599 0,014   
4.4 Tevredenheid over de randvoorwaarden Uit tabel 4.10 in paragraaf 4.2 concludeerden we dat er meer variantie in de tevredenheid over de randvoorwaarden op het niveau van de cultuurcentra verklaard kan worden. Hoewel dit voor de tevredenheid over de dienstverlening nog slechts 3,6% is, is dit voor de tevredenheid over het café of de foyer 8,9% en voor de sfeer en het imago van het centrum 9,5%. Dit wil niet direct zeggen dat we met de huidige verklarende variabelen in staat zijn om deze tevredenheidsfactoren beter te verklaren dan de tevredenheidsfactoren over het aanbod. Immers, het betreft hier veel voorzieningen waarover we geen gegevens hebben. De sfeer en imago van het centrum als gebouw zal bijvoorbeeld samenhangen met de architectuur, toegankelijkheid, inrichting van de zaal, enzovoorts. Wat betreft de tevredenheid van 
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het café en de foyer weten we per centrum enkel of er wel of geen café of foyer is, maar niet wat het assortiment is, of er voldoende zitplaatsen zijn en of er bijvoorbeeld binnen de accommodatie rekening gehouden wordt met (niet-)rokers. Tabel 4.15 toont hoe een groot deel we van deze totaal te verklaren variantie op het niveau van de cultuurcentra kunnen verklaren met de huidige verklarende variabelen.  TABEL 4.15: TOENAME VAN DE VERKLAARDE VARIANTIE PER NIVEAU VOOR DE TEVREDENHEID VAN DE RANDVOORWAARDEN Niveau Dienstverlening Café / foyer Sfeer / imago Individu -8,3% 0,2% -1,0% Categorie 33,3% - - Gemeente - - - Cultuurcentra 11,1% - - Totaal verklaarde variantie 36,1% 0,2% 0%   We verwachten dat de verschillen in de mate van tevredenheid over de dienstverlening toenemen wanneer we rekening houden met de individuele kenmerken van de gebruikers, getuige een afname van de verklaarde variantie met 8,3%. De categorie van het centrum draagt in grote mate bij aan het verklaren van de verschillen in de tevredenheid op het niveau van de cultuurcentra. De kenmerken van de gemeente waarin het centrum zich bevindt, hebben geen invloed op de tevredenheid over de dienstverlening. Uiteindelijk dragen de centrumspecifieke kenmerken na controle voor de individuele kenmerken en de categorie van het centrum nog 11,1% bij aan de verklaarde variantie van de tevredenheid over de dienstverlening op het niveau van de cultuurcentra. Zoals al verwacht zijn we met de beschikbare verklarende variabelen niet in staat om de tevredenheid over het café en de foyer te verklaren, noch op individueel niveau noch op het niveau van de cultuurcentra. Hetzelfde geldt voor de sfeer en het imago van het centrum. Aangezien het deel van de variantie dat we met de beschikbare onafhankelijke variabelen verklaren miniem is, zullen we deze twee tevredenheidsdimensies niet verder toelichten. In de volgende subparagraaf wordt dus enkel de analyse van de tevredenheid over de dienstverlening besproken. Voor 
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een uitgebreide uitleg over het interpreteren van de resultaten van een multilevel analyse verwijzen we nogmaals naar bijlage IV.  4.4.1 Dienstverlening In tabel 4.16 zijn de details opgenomen van het eindmodel van de multilevel analyse op de tevredenheid over de dienstverlening in de cultuurcentra. Op het niveau van de gebruikers zien we dat de jongste categorie (18-39 jaar) minder tevreden is dan de oudere gebruikers. De gebruikers met een opleiding lager dan het hoger of universitair onderwijs zijn ook minder tevreden over de dienstverlening. Hetzelfde geldt voor de minder frequente bezoekers ten opzichte van de meer frequente bezoekers. Dit laatste effect ligt vrij voor de hand. Bezoekers die vaker komen, zullen sneller vertrouwd raken met de gang van zaken in het centrum en tevreden bezoekers komen vaker terug. Het feit dat gebruikers in een centrum uit categorie B of C meer tevreden zijn over de dienstverlening dan in een centrum uit categorie A, kunnen we op twee manieren interpreteren. Ten eerste zijn de centra uit categorie B of C kleinschaliger en is de kans groter dat men het personeel (persoonlijk) kent. Ten tweede kan het zijn dat de psychologische drempel om een kleiner centrum binnen te stappen lager is dan om een A-centrum binnen te gaan. Aanvankelijk veronderstelden we dat, omdat de dienstverlening in de A-centra professioneler is, gebruikers meer tevreden zouden zijn over de dienstverlening, maar dat blijkt niet te kloppen. Het is opvallend dat het effect dat we zuiver toe kunnen schrijven aan de cultuurcentra het bovenstaande min of meer tegenspreekt. Het aantal receptieve activiteiten heeft een negatief effect op de tevredenheid over de dienstverlening. In het licht van het effect van de categorieën van de centra, viel te verwachten dat juist de laagdrempeligheid van de receptieve activiteiten en de grotere kans om het (vrijwillig) personeel persoonlijk te kennen, een positief effect zou hebben. Mogelijkerwijs houdt het negatieve effect verband met de mindere competenties van het (vrijwillig) personeel dat bij receptieve podiumactiviteiten aanwezig is. Echter, het effect is te klein om hier nu een grote conclusie aan te verbinden.  
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TABEL 4.16: EINDMODEL VAN MULTILEVEL ANALYSE OP DE TEVREDENHEID OVER DE DIENSTVERLENING IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA   Regressie coëfficiënt Standaard fout t-ratio Significantie Intercept 0,394 0,116 3,406 0,001 Niveau van de gebruikers     Leeftijd (ref=70 jaar of ouder)      18-39 jaar -0,192 0,049 -3,9902 0,000  40-69 jaar -0,082 0,047 -1,752 0,080 Opleiding (ref=hoger of universitair onderwijs)      Geen of lager onderwijs (secundair) -0,066 0,029 -2,312 0,021  Hoger secundair onderwijs -0,060 0,022 -2,735 0,006 Bezoekfrequentie (ref=zeer frequent)      Niet/uitzonderlijke bezoeker  -0,605 0,054 -11,247 0,000  Gemiddeld frequente bezoeker -0,313 0,048 -6,459 0,000  Frequente bezoeker 0,039 0,051 0,774 0,439 Categorie (ref=wel categorie A)      Geen categorie A 0,159 0,078 2,043 0,048 Niveau van de cultuurcentra      Aantal receptieve podiumactiviteiten -0,001 0,000 -2,298 0,027   
4.5 Besluit In het begin van dit hoofdstuk hebben we beargumenteerd waarom het noodzakelijk is om een onderscheid te maken in de tevredenheid over het aanbod en de tevredenheid over de randvoorwaarden. De beschikbare data om deze dimensies van tevredenheid te analyseren onderstrepen dit belang. De verklarende variabelen die we tot onze beschikking hebben, hebben voornamelijk betrekking op het aanbod, het personeel en de financiële middelen van de cultuurcentra. Hierdoor is het onmogelijk gebleken om de tevredenheidsdimensies over het café en de foyer en over de sfeer en het imago van het centrum te verklaren.   
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De hoge subjectiviteit die bij gebruikers ten grondslag ligt aan het beoordelen van de tevredenheid over met name het aanbod, maar ook over de dienstverlening, heeft ertoe geleid dat het individuele niveau een relatief grote bijdrage levert aan het verklaren van de variantie in de tevredenheid. De richting van de verbanden op individueel niveau gaan vrijwel altijd in dezelfde richting. Voor alle significante verbanden zijn mannen minder tevreden dan vrouwen, zijn jonge volwassenen minder tevreden dan ouderen, zijn gebruikers met lage inkomens minder tevreden dan zij met hogere inkomens, zijn laag opgeleiden minder tevreden dan hoog opgeleiden en zijn uitzonderlijke en minder frequente bezoekers minder tevreden dan zij die vaker komen. Gebruikers met inwonende kinderen zijn meer tevreden over de prijs van het podiumaanbod. Hoewel het effect minder sterk is dan de andere effecten op individueel niveau, blijkt culturele overerving positief verband te houden met de tevredenheid over het gehele aanbod. De kenmerken van de gemeente bleken in geen enkel geval een significante invloed te hebben op de tevredenheid. In sommige gevallen speelde de grootte (gemeten aan het aantal inwoners en de verstedelijkingsgraad)13 van de gemeente wel een rol, maar werd dit effect overgenomen doordat we controleerden voor de categorie van het centrum. Immers, een A-centrum ligt nu eenmaal in een grotere gemeente dan een C-centrum. Voor de tevredenheid over de tentoonstellingen het vormingsaanbod bleek het niet nodig om te controleren voor de categorie van het centrum. In alle andere gevallen was dat wel nodig, met als opvallende uitkomst dat het steeds enkel het ging om het wel of niet zijn van een categorie A-centrum. In een centrum uit categorie A is men meer tevreden over het podiumaanbod, maar minder tevreden over de prijs hiervoor en over de dienstverlening in het centrum. Door te controleren voor de categorie van de cultuurcentra worden de cultuurcentra aan elkaar gelijkgesteld. Uit de analyses op de tevredenheid over het podiumaanbod, de prijs voor het podiumaanbod en de dienstverlening is gebleken dat door deze controle de verschillen tussen de cultuurcentra minimaal zijn. Met andere woorden: er blijft na controle weinig variatie over tussen de cultuurcentra op de verklarende variabelen. In het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in.                                             13Zie ook bijlage III. 
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Omdat we voor de tevredenheid over de tentoonstellingen en het vormingsaanbod niet hoefden te controleren voor de categorie van het centrum, zijn we hier wel in staat zijn om een goed zuiver effect te destilleren op het niveau van de cultuurcentra. Het agogisch personeel blijkt een positief effect te hebben op de tevredenheid over de tentoonstellingen en het vormingsaanbod. Hiermee wordt het belang van goed opgeleid personeel onderstreept.   
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5 Categorie A, B en C In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de categorie waartoe ieder centrum behoort, eigenlijk alles verklaart. De drie categorieën zijn dus belangrijk om de variantie in de tevredenheid op het tweede niveau (i.e. tussen de cultuurcentra) te verklaren. De vraag is echter welke elementen binnen deze categorieën nu de grootste rol spelen in de verklarende kracht van de categorie waartoe ieder centrum behoort. Zijn het de verschillende budgetten die de cultuurcentra uit de verschillende categorieën tot hun beschikking hebben? Zijn het de verschillen in personele mogelijkheden tussen de categorieën? Of zijn het verschillen in de hoeveelheid activiteiten die de centra uit de verschillende categorieën aan (kunnen) bieden? In dit hoofdstuk zullen we hier dieper op in gaan.  
5.1 Verschillen tussen de categorieën We kijken in tabel 5.1 eerst naar de verschillen in de belangrijkste kenmerken van de culturele centra tussen de categorieën A, B en C. Het is niet verwonderlijk dat de categorieën op vrijwel alle kenmerken significant van elkaar verschillen. Enige uitzondering hierop is het aantal uren eigen educatieve activiteiten dat aangeboden wordt in cultuurcentra uit categorie B en C. We zien tevens dat de verschillen tussen de A- en B-centra en A- en C-centra veel groter zijn dan de verschillen tussen cultuurcentra uit categorie B en C. Dit verklaart waarom we in het vorige hoofdstuk vaak enkel een significant effect vonden voor de variabele wel/geen categorie A en niet voor de variabelen wel/geen categorie B of wel/geen categorie C. In de multilevel analyse uit het vorige hoofdstuk hebben we voor al deze verschillen gecontroleerd door de variabelen wel/geen categorie A, B of C toe te voegen. Met andere woorden: we hebben alle culturele centra aan elkaar gelijk gesteld. Het gevolg was echter, dat er te weinig verschillen in de cultuurkenmerken tussen de culturele centra overbleven om nog een verklarend effect te hebben op de tevredenheid van de gebruikers.  Hierdoor hebben we moeten concluderen dat de categorie waartoe een cultuurcentrum behoort, het verschil in tevredenheid tussen de verschillende cultuurcentra verklaart. 
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TABEL 5.1: OVERZICHT VAN KENMERKEN EN VERSCHILLEN VOOR DE CATEGORIEËN VAN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA Gemiddelden Verschillen  Kenmerk A B C A-B A-C B-C Aanbod   # eigen podiumactiviteiten 272 209 125 63** 147** 84** # eigen “andere activiteiten” 77 39 26 38** 51** 13** # uren eigen educatieve activiteiten 1748 816 800 932** 948** 16 # dagen eigen tentoonstellingen 321 351 237 -30** 84** 114** # omkaderingsactiviteiten 84 52 40 32** 44** 12** # receptieve podiumactiviteiten 141 67 65 74** 76** -2** # receptieve “andere activiteiten” 985 738 839 247** 146** -101** # uren receptieve educatieve activiteiten 2658 1506 1255 1152** 1403** 251** # dagen receptieve tentoonstellingen 87 74 59 13** 28** 15** Financieel   € totale uitgaven 3.178.794 1.280.350 1.013.920 1.898.444** 2.164.874** 266.430** € totale inkomsten 1.451.232 714.648 442.102 736.584** 1.009.130** 272.546** % van uitgaven voor personeel 48,2 48,7 50,9 -0,5** -2,7** -2,2** % van uitgaven voor werking 5,7 6,3 8,4 -0,6** -2,7** -2,2** % van uitgaven voor programmering 33,2 31,5 25,1 1,7** 8,1** 6,4** % van uitgaven voor marketing en publiciteit 4,6 4,2 3,4 0,4** 1,2** 0,8** Personeel   # VTE stafleden 6,9 4,0 3,4 2,9** 3,5** 0,6** # VTE niet-stafleden 26,8 11,8 8,8 15** 18** 3** # VTE agogisch personeel 6,3 3,6 2,7 2,7** 3,6** 0,9** Overig   % podiumpassanten onder gebruikers 51,5 50,5 54,0 1** -2,5** -3,5** *verschillen zijn significant voor p≤0.01; **verschillen zijn significant voor p≤0,005  
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Om te achterhalen welke kenmerken van de cultuurcentra het meeste bijdragen aan het verklarende effect van de categorie, herhalen we de multilevel analyses uit het vorige hoofdstuk. Echter, nu controleren we niet voor de categorie waartoe het centrum behoort, maar testen we per dimensie van tevredenheid alle kenmerken van de cultuurcentra uit tabel 5.1 apart op een verklarend effect. Alle kenmerken die een significant effect hebben, rangschikken we op basis van de procentuele afname van de onverklaarde variantie in de tevredenheid die zij met hun effect bewerkstelligen. Op die manier kunnen we zien welke kenmerken van de cultuurcentra bijdragen aan het effect van categorie in de analyses uit het vorige hoofdstuk. De resultaten zijn opgenomen in tabel 5.2.   TABEL 5.2: KENMERKEN VAN VLAAMSE CULTUURCENTRA DIE EEN ROL SPELEN BIJ DE VERKLARENDE KRACHT VAN CATEGORIE OP DE TEVREDENHEID Dimensie van tevredenheid  Cultuurkenmerka Richting van het effect Afname onverklaarde variantie (zonder controle voor “categorie”) Tevredenheid over het podiumaanbod    # VTE niet-stafleden** + 34,0%  # VTE stafleden** + 24,6%  # VTE agogisch personeel* + 22,0%  % van uitgaven voor programmering* + 15,5%  # omkaderingsactiviteiten* + 13,0% Tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod    # VTE niet-stafleden** - 63,1%  # VTE agogisch personeel** - 57,2%  # receptieve podiumactiviteiten** - 32,6%  # VTE stafleden** - 31,1%  # eigen “andere activiteiten”* - 18,2%  # omkaderingsactiviteiten* - 14,6% Tevredenheid over de dienstverlening    # receptieve podiumactiviteiten** - 31,3%  # VTE agogisch personeel** - 19,9%  # VTE niet-stafleden* - 15,0%  # VTE stafleden* - 14,5% a Stafleden en niet-stafleden tellen samen op tot het totaal aantal VTE personeel. Tot de stafleden kunnen ook niet-agogische personeelsleden behoren zoals het hoofd van de technische dienst. Effect is significant voor p≤0.05 (*) en p≤0.01 (**)     
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We merken allereerst op dat we enkel die analyses hebben herhaald waarvoor in het vorige hoofdstuk bleek dat er een effect was van een van de variabelen wel/geen categorie A, B of C. Voor de tevredenheid over tentoonstellingen en het vormingsaanbod bleek het niet noodzakelijk te controleren voor de categorie waartoe de cultuurcentra behoren. De variatie in de tevredenheid over het café en de foyer en in de tevredenheid over de sfeer en het imago bleken we met de beschikbare onafhankelijke variabelen sowieso niet te kunnen verklaren. In het vorige hoofdstuk vonden we een positief verband tussen de cultuurcentra van categorie A en de tevredenheid over het podiumaanbod. Uit tabel 5.2 blijkt dat dit effect wordt veroorzaakt doordat A-centra meer personele mogelijkheden hebben dan de B- en C-centra. Daarnaast kunnen A-centra een groter deel van hun budget uitgeven aan hun programmering en organiseren ze meer omkaderingsactiviteiten dan B- en C-centra. Het zijn deze verschillen die ertoe hebben geleid dat we in §4.3.2 hebben geconcludeerd dat gebruikers van de A-centra meer tevreden zijn over het podiumaanbod dan gebruikers van de B- en C-centra. Met betrekking tot de verschillen in de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod vinden we min of meer het tegenovergestelde. In het vorige hoofdstuk stelden we een negatief verband vast tussen de cultuurcentra van categorie A en de tevredenheid over de prijs van het podiumaanbod. We zien in tabel 5.2 dat dit negatieve verband ook veroorzaakt wordt doordat A-centra meer personele mogelijkheden hebben dan B- en C-centra. Het gegeven dat A-centra meer receptieve podiumactiviteiten, meer eigen “andere activiteiten” en meer omkaderingsactiviteiten aanbieden, draagt hier eveneens aan bij. Het zijn deze verschillen tussen A-centra enerzijds en B- en C-centra anderzijds die tot de conclusie in §4.3.3 hebben geleid dat gebruikers van A-centra minder tevreden zijn over de prijs van het podiumaanbod dan de gebruikers van B- en C-centra. Tot slot vonden we in het vorige hoofdstuk voor de tevredenheid over de dienstverlening een negatief verband met cultuurcentra van categorie A. Ook hier toont tabel 5.2 aan dat dit effect wordt veroorzaakt doordat A-centra meer personele mogelijkheden hebben dan B- en C-centra. Evenals bij de vorige tevredenheidsdimensie speelt ook het groter aantal receptieve podiumactiviteiten dat een A-centrum aanbiedt ten opzichte van een B- of C-centrum hierbij een rol. Deze verschillen tussen de A-centra enerzijds en de B- en C-centra anderzijds, liggen ten 
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grondslag aan de conclusie uit §4.4.1 dat gebruikers van A-centra minder tevreden zijn over de dienstverlening dan gebruikers van B- of C-centra.  
5.2 Besluit Misschien ten overvloede vermelden we nogmaals dat we in dit hoofdstuk hebben getracht te achterhalen welke kenmerken van de cultuurcentra dusdanig verschillen over de drie categorieën waardoor deze categorieën een verklarend effect hebben op de tevredenheid over het podiumaanbod, de prijs van het podiumaanbod en de dienstverlening. De kenmerken uit tabel 5.2 geven dus een inzicht in het effect van de categorie waartoe ieder cultuurcentrum behoort, maar er kunnen geen conclusies aan verbonden worden. Wat kunnen we hier dan uit opmaken? Het is zinvol om te achterhalen hoe we de verschillen tussen de A-centra enerzijds en B- en C-centra anderzijds kunnen interpreteren. Het lijkt er heel sterk op dat de perceptie van de gebruikers over de werking van de cultuurcentra uit categorie A heel anders is dan de perceptie van de gebruikers over de werking van de B- en C-centra. De grotere personele en financiële mogelijkheden van de A-centra dragen bij aan een kwalitatief hoger en breder aanbod. Dit impliceert echter dat de verwachtingen van de gebruikers anders zijn dan in de B- of C-centra. Daarnaast zal het publiek van de cultuurcentra uit categorie A kritischer zijn (o.a. over de prijs van het aanbod). Echter, de gebruikers zijn wel tevreden over het brede aanbod. De meer professionele werking en de vaak grotendeels gedecentraliseerde infrastructuur van de A-centra maakt deze cultuurcentra anoniemer. In een B- en C-centra ziet men veeleer dezelfde gezichten en het lijkt er dan ook op dat deze centra dichter bij de gemeenschap staan en dus persoonlijker zijn. In tabel 5.2 zien we dat de bezoekers van de culturele centra blijkbaar de onmogelijke combinatie wensen van het aanbod van een A-centrum en de prijs en de dienstverlening van een B- of C-centrum. Vanuit deze optiek is het zinvol dat cultuurcentra vertrekken vanuit hun sterkte (i.e. die dingen waarover de gebruikers tevreden zijn). Voor de A-centra betekent dit dat zij hun brede en gedifferentieerde aanbod gebruiken om de tevredenheid van hun gebruikers te vergroten. De cultuurcentra uit categorie B of C, daarentegen, richten hun pijlen enerzijds op het prijsvoordeel dat zij hebben ten opzichte van de A-centra en anderzijds op de meer persoonlijke dienstverlening in het centrum. 
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6 Conclusies & bedenkingen Aan de basis van dit rapport ligt de wens van de Vlaamse cultuuroverheid om een zo groot en breed mogelijk publieksbereik te creëren bij de Vlaamse cultuurcentra. De toegang tot cultuur is een universeel recht (Anciaux, 2004), maar deze toegang wordt bemoeilijkt door verscheidene participatiedrempels. Deze drempels hebben er vooralsnog toe geleid dat bepaalde bevolkingsgroepen niet of in veel mindere mate deelnemen en deelhebben aan cultuur. Het slechten van deze participatiedrempels staat centraal in het participatiedecreet van 2008 (Anciaux, 2007). Het doel van dit rapport is om een inzicht te verwerven in de kennis omtrent de bevordering van de participatie van non-participanten enerzijds en de verhoging van de participatiefrequentie van weinig frequente participanten anderzijds. Hiermee levert dit rapport een bijdrage aan de beleidsmatige benadering van deze participatiethema’s. Het cultuurlandschap in Vlaanderen is heel divers. De cultuurcentra in Vlaanderen verschillen onderling in beschikbare personele en financiële middelen als gevolg van hun indeling in drie categorieën (zie grafiek 6.1). Daarnaast is er geen algemeen Vlaamse programmeringbeleid, maar stellen de cultuurcentra hun programmering zelf samen. Buiten het feit dat iedere categorie wat betreft het totale aanbod al van elkaar verschilt (zie grafiek 6.1), laat grafiek 6.2 zien dat het aanbod van de cultuurcentra binnen deze categorieën ook nog eens sterk van elkaar verschilt (Colpaert, Heuts & Goffings, 2006).   GRAFIEK 6.1: SAMENSTELLING VAN HET AANBOD PER CATEGORIE EN UITGAVEN, INKOMSTEN (X 100.000€) EN AANTAL PERSONEEL (IN VTE) PER CATEGORIE 
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 GRAFIEK 6.2: SAMENSTELLING VAN HET AANBOD PER CULTUURCENTRUM BINNEN ELKE CATEGORIE 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19Categorie A Categorie B Categorie CPodium Andere Educatief Tentoonstelling  De grote diversiteit in het aanbod van de cultuurcentra is zowel een voordeel als een nadeel voor de analyses in dit rapport. Het is een voordeel omdat deze grote diversiteit gepaard gaat met een grote diversiteit in de samenstelling van de gebruikersgroepen van de cultuurcentra. In de analyse van ongelijkheid in het tweede hoofdstuk hebben we hierdoor verbanden kunnen leggen tussen het aanbod enerzijds en de verschillende gebruikersachtergronden anderzijds. Het nadeel van deze diversiteit bleek uit de analyse van de tevredenheid van de gebruikers. De wens om verbanden te leggen tussen de centrumspecifieke kenmerken enerzijds en de tevredenheid van de gebruikers anderzijds, bleek slechts gedeeltelijk te lukken. Blijkbaar is het niet eenvoudig om in het Vlaamse cultuurlandschap dit soort relaties te vinden die voor alle cultuurcentra opgaan. Daarnaast leidde deze (gediversifieerde) samenstelling van het Vlaamse cultuurlandschap ook tot enkele statistische grenzen waarbinnen we de analyses hebben moeten uitvoeren (zie bijlage V). De analyses in dit rapport zullen om bovengenoemde redenen dan ook geen conclusies bieden die rechtstreeks tot beleidsmaatregelen leiden om zo de gewenste beleidsdoelen te bereiken. De beleidsrelevantie van dit rapport is dat het een inzicht biedt in de verbanden die er bestaan tussen onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen van waaruit vertrokken kan worden om een culturele democratie binnen de muren van de cultuurcentra te stimuleren en/of te creëren. 
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Daarnaast tracht het rapport ook een inzicht te bieden in het verband tussen de tevredenheid van de gebruikers van de cultuurcentra en de kenmerken van de cultuurcentra. Deze kennis kan de cultuurcentra ondersteunen in hun werking om de participatiefrequentie van haar gebruikers te verhogen. Immers, een tevreden klant komt terug.  
6.1 Participatie van non-participanten Het is uiteraard niet mogelijk om aan de hand van een gebruikersonderzoek een studie te doen naar non-participanten. Om die reden hebben we in dit onderzoek de aanname gedaan dat de non-participanten zich voornamelijk bevinden in de bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn bij de gebruikers van de Vlaamse cultuurcentra. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mannen, laagopgeleiden, jonge volwassenen en ouderen moeilijk hun weg vinden naar de Vlaamse cultuurcentra (Colpaert et al., 2007). In dit rapport hebben we onderzocht of er een verband is tussen het percentage van ondervertegenwoordigde gebruikersgroepen in de cultuurcentra en bepaalde specifieke centrumkenmerken.  De belangrijkste vaststelling die we hebben gedaan, is dat het receptieve aanbod van de cultuurcentra alle ondervertegenwoordigde gebruikers (met uitzondering van ouderen) aantrekt. Deze conclusie leidt tot een aantal discussiepunten: � Binnen het receptieve aanbod komt het aanbod van receptieve tentoonstellingen verschillende keren als positief effect terug. Dit blijkt een grote poort tot laagopgeleiden, mannen en jonge volwassenen. Colpaert, Heuts & Goffings (2006) stelden in een eerdere studie vast dat het bezoek aan een tentoonstelling de meest aangehaalde reden is om naar een cultuurcentrum te gaan. Receptieve tentoonstellingen zijn veeleer exposities van lokale kunstenaars of artiesten, of exposities van lokale verenigingen of scholen. Dit geeft receptieve tentoonstellingen twee belangrijke eigenschappen. Ten eerste gaat het om een “ons kent ons” aanbod. Bezoekers kennen de artiest of (iemand binnen) de school of vereniging die de tentoonstelling organiseert. Ten tweede hebben tentoonstellingen een lage psychologische drempel. Bezoekers kunnen vrijelijk en anoniem langs de expositie en door het cultuurcentrum bewegen. Receptieve tentoonstellingen zijn hiermee als het ware een indicator voor de mate waarop het cultuurcentrum openstaat voor het (lokale) verenigingsleven. Binnen de 
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cultuurcentra kan het receptieve tentoonstellingsaanbod als evaluatieve factor dienen op beleidsmatig gebied. � Echter, binnen het receptieve aanbod werken sommige effecten elkaar tegen. Receptieve educatieve activiteiten trekken weliswaar meer laagopgeleiden aan, maar ze houden ook een deel van de mannelijke gebruikers buiten het centrum. Dit impliceert dat cultuurcentra op beleidsmatig gebied keuzes moeten maken. Wat vindt men belangrijker: meer laagopgeleiden onder de gebruikers en dientengevolge minder mannen in het centrum, of eerder het omgekeerde? � Het vorige punt leidt tot een mogelijk meer fundamentele bedenking, namelijk, hoe verhouden de verschillende werkingsvormen binnen het centrum zich ten opzichte van elkaar? Op basis van onze analyses kunnen we stellen dat de cultuurcentra een dubbele werking hebben. Enerzijds is er een sociale werking, die we definiëren als de wens om de gehele doorsnee bevolking binnen te halen, anderzijds kunnen we spreken van een meer zakelijke werking, die we definiëren aan de hand van de wet van vraag en aanbod, namelijk datgene programmeren waar vraag naar is. De sociale werkingsvorm van het cultuurcentrum impliceert een programmering die de democratisering van het centrum bevordert en op die manier de samenstelling van de groep gebruikers probeert te verbreden. De meer zakelijke werking gaat uit van de kosten en de opbrengsten die zullen leiden tot een financieel gezonde werking van het cultuurcentrum. De beleidsmatige keuze voor de verhouding van de sociale en zakelijke werking van het cultuurcentrum zal voor een groot deel afhangen van de subsidies en gemeentelijke financiële steun. � De receptieve werking van de cultuurcentra is in zekere zin een synoniem voor de faciliterende werking van het centrum. Op beleidsmatig gebied kan het centrum rekening houden met het belang van het receptieve aanbod door het een zekere (infrastructurele) ruimte te geven. Dit kan bijvoorbeeld door de programmering van het eigen aanbod in sommige gevallen af te stemmen op het receptieve aanbod in plaats van omgekeerd. Daarnaast kan bijvoorbeeld het agogisch personeel meer beschikbaar gesteld worden ter ondersteuning van de receptieve activiteiten en kan de fysieke ruimte financieel beter toegankelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld de huurprijs voor het receptieve aanbod te verlagen.  
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� Ook dit bovengenoemde punt leidt tot een meer fundamentele bedenking, namelijk, hoe ver kan men gaan in de verhouding van het eigen en receptieve aanbod met betrekking tot de infrastructurele verzorging en bezetting. Op dit moment bestaat het gemiddelde totale aanbod van de Vlaamse cultuurcentra uit 78% receptieve activiteiten en 22% eigen activiteiten. Gaat men, door het receptieve aanbod nog meer ruimte te bieden, niet voorbij aan de spreidingsfunctie van het cultuurcentrum? Krijgt men dan niet een te grote frictie tussen bijvoorbeeld laagopgeleide gebruikers (die veeleer op het receptieve aanbod afkomen) en hoogopgeleiden gebruikers (die veeleer op het eigen aanbod afkomen)? Op een gegeven moment zal er een punt bereikt (moeten) worden waarop het beter is te investeren in het verhogen van de culturele competentie van ondervertegenwoordigde gebruikers, dan het verdringen van de eigen werking van het cultuurcentrum. Het is niet voor niets dat het bevorderen van culturele competentie eveneens een speerpunt is van het Vlaams cultuurbeleid (Anciaux, 2004). � Vanuit alle voorgaande punten constateren we nog een belangrijk feit. Het stimuleren van participatie van non-participanten zal moeten gebeuren via de receptieve activiteiten. Immers, receptieve activiteiten bewerkstelligen wat eigen activiteiten niet kunnen: het aantrekken van ondervertegenwoordigde gebruikersgroepen. De vraag is of het voor de Vlaamse cultuurcentra voldoende is om enkel te programmeren vóór de verschillende doelgroepen (i.e. participatieverbreding) of dat Vlaamse cultuurcentra participatiespreiding als hoger doel moeten hebben. Een belangrijke bedenking hierbij is hoe het ideaal van culturele democratie geïnterpreteerd moet worden? Betekent culturele democratie meer participatie (van zowel participanten als non-participanten) aan doelgroepgerichte programmering? Of moet culturele democratie ertoe leiden dat de grenzen tussen doelgroepen vervagen door participatiespreiding over het gehele aanbod? Wat we bedoelen, is de vraag waar we de voorkeur aan geven: (i) meer mensen, maar in twee publieken (de “receptieve gebruikers” en de “eigen gebruikers”) of (ii) minder mensen, maar in een samenstelling die meer gelijke vertegenwoordiging kent over het gehele aanbod.   
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� Willen we deze laatste bedenking van participatiespreiding wat meer concretiseren, dan kunnen we vanuit dit onderzoek stellen dat deelname van ondervertegenwoordigde gebruikersgroepen aan het eigen (of ander vormen van het receptieve) aanbod, zal moeten lopen via het receptieve aanbod. Echter, de infrastructuur van veel culturele centra ligt vaak verspreid over de gemeente. Veel bezoekers van het receptieve aanbod komen daardoor niet in contact met het centrale cultuurhuis. De vraag kan zijn of het zinvol is om bepaalde receptieve activiteiten plaats te laten vinden in het centrale cultuurhuis, om op die manier de drempel ervan te slechten in de hoop ook de participatie bij het eigen aanbod te verhogen. Het is belangrijk om bij het bespreken van bovenvermelde conclusies en bedenkingen rekening te houden met het feit dat de ongelijkheid in de cultuurcentra in deze analyses is uitgedrukt in percentages. Het percentage mannen kan namelijk toenemen zonder dat er meer mannen naar het centrum komen. Immers, het percentage mannen en vrouwen telt samen op tot 100%. Als het percentage vrouwen afneemt, omdat er minder vrouwen in het centrum komen, neemt het percentage mannen automatisch toe. Tot slot vermelden we nog dat het gebruikersonderzoek zich heeft gericht op gebruikers van 18 jaar of ouder. Dit betekent dat in dit onderzoek geen rekening is gehouden met schoolactiviteiten of jeugdprogrammering van de cultuurcentra. Op basis van onze gegevens en dit rapport is het daarom niet mogelijk te evalueren of deze activiteiten ertoe leiden dat jongeren na hun 18de aan het cultuurcentrum gebonden blijven.  
6.2 Tevredenheid van de gebruikers Het doel van de analyse van de tevredenheid van de gebruikers was om de tevredenheid te koppelen aan centrumspecifieke kenmerken. Door statistisch te controleren voor individuele kenmerken, de categorie van het centrum en de kenmerken van de gemeente waarin elk centrum zich bevindt, hoopten we specifieke kenmerken van cultuurcentra op het spoor te komen die de tevredenheid van de gebruiker positief (of negatief) beïnvloedden. Alvorens we hiertoe kwamen, stuitten we op het probleem van de hoge mate van subjectiviteit van de beoordeling van de tevredenheid. Het product van een cultuurcentrum hangt heel sterk samen met de 
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perceptie van de gebruiker. Om die reden maakten we een onderscheid in de tevredenheid over het aanbod van de centra en de tevredenheid over de randvoorwaarden binnen de centra. De tevredenheid over het aanbod blijkt erg subjectief, vertoont dus een grote variantie en laat zich daardoor maar in zeer geringe mate voorspellen op het niveau van de cultuurcentra. Het bleek dat de individuele kenmerken en de categorie van het centrum voor twee van de drie onderscheiden dimensies het overgrote deel van die te voorspellen variantie wegnamen. Hierdoor hielden we geen of een verwaarloosbaar verband over, omdat de - na controle overgebleven – verschillen tussen de cultuurcentra op de verklarende variabelen niet onderscheidend genoeg waren.  Enkel in het geval van de tevredenheid over de tentoonstellingen en het vormingsaanbod hoefden we niet te controleren voor de categorie van het centrum. Hierdoor vonden we in dit geval wel een goed verband. De tevredenheid over de tentoonstellingen en het vormingsaanbod gaat positief samen met de omvang van het agogisch personeel in het centrum. Hiermee bevestigen we het belang van een professionele input van het personeel in de werking van de cultuurcentra. Met betrekking tot de tevredenheid over de randvoorwaarden, bleken de beschikbare verklarende variabelen enkel toereikend om de tevredenheid over de dienstverlening te verklaren. De tevredenheid over het café en de foyer en de tevredenheid over de sfeer en het imago van het centrum hebben we om die reden buiten de analyses gelaten.14 Echter, net als bij de tevredenheid over het aanbod, waren we ook hier genoodzaakt eerst te controleren voor de categorie van het centrum, met als gevolg dat we slechts één klein, verwaarloosbaar effect voor de centrumspecifieke kenmerken overhielden. Hoewel de analyses van de tevredenheidsdimensies slechts in zeer beperkte mate aan onze verwachtingen voldeden, hebben ze wel een belangrijk inzicht opgeleverd. Indien we in de modellen controleerden voor categorie, had dit steeds enkel betrekking op de A-centra tegenover de B- en C-centra. Zo blijken gebruikers in de A-centra meer tevreden te zijn over het podiumaanbod, maar juist minder tevreden over de prijs hiervoor en over de dienstverlening. De tevredenheid van de gebruikers van de B- en C-centra verschilt niet significant van elkaar. In hoofdstuk 5 hebben we                                            14De vierde tevredenheidsdimensie van de randvoorwaarden (de tevredenheid over de bereikbaarheid) hebben we op basis van een te lage Cronbach’s Alpha al direct buiten beschouwing gelaten (zie §3.1.3). 
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dit controle-effect verder uitgediept. Hieruit bleek dat A-centra meer personele mogelijkheden hebben, meer omkaderingsactiviteiten organiseren en een groter deel van hun budget aan programmering besteden dan de B- en C-centra. Deze verschillen veroorzaakten het controle-effect. Dit inzicht genereert twee punten van discussie: � De cultuurcentra uit categorie A worden op een andere manier benaderd door gebruikers dan de cultuurcentra uit categorie B en C. Het lijkt erop dat het publiek in de A-centra kritischer is en hogere of andere verwachtingen heeft dan het publiek in de B- en C-centra. De cultuurcentra uit categorie B en C lijken dichter bij de gemeenschap te staan, waardoor deze centra meer persoonlijk zijn (gebruikers zien vaak dezelfde gezichten) terwijl de A-centra veel anoniemer zijn. Dit verklaart wellicht ook de contradictie in de tevredenheid over het podiumaanbod en de dienstverlening. De gebruikers willen kennelijk zowel het uitgebreide, kwalitatieve aanbod van een A-centrum, als de ticketprijs en de persoonlijke benadering van een B- of C-centrum. � Uit het voorgaande punt kunnen we concluderen dat op beleidsmatig gebied ieder cultuurcentrum moet vertrekken vanuit zijn sterkte. Voor cultuurcentra uit categorie A ligt de sterkte bij hun personele mogelijkheden en hun aanbod. De sterkte voor cultuurcentra uit categorie B en C ligt bij hun (persoonlijke) dienstverlening en de lagere prijzen voor hun aanbod.  
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Bijlagen 
Bijlage I: Deelnemende centra TABEL B.1: DEELNEMENDE CENTRA PER RONDE, CATEGORIE EN PROVINCIE Categorie Naam centruma Gemeente Provincie Ronde 1 A CC Sint-Niklaas Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen A 30CC Leuven Vlaams-Brabant A CC Kortrijk Kortrijk West-Vlaanderen B CC Ter Dilft Bornem Antwerpen B CC Gildhof Tielt West-Vlaanderen B De Schakel Waregem West-Vlaanderen C De Breughel Bree Limburg C Ter Vesten Beveren Oost-Vlaanderen C CC Casino Koksijde Koksijde West-Vlaanderen Ronde 2 A CC Brugge Brugge West-Vlaanderen B CC Genk Genk Limburg B CC ’t Vondel Halle Vlaams-Brabant B CC Ieper Ieper West-Vlaanderen C CC Zwaneberg Heist-op-den-Berg Antwerpen C CC Mortsel Mortsel Antwerpen C CC Schoten Schoten Antwerpen C CC Leopoldsburg Leopoldsburg Limburg C CC Palethe Overpelt Limburg C CC Evergem Evergem Oost-Vlaanderen C CC De Meent Beersel Vlaams-Brabant C CC De Borre Bierbeek Vlaams-Brabant C CC De Ploter Ternat Vlaams-Brabant C CC De Brouckere Torhout West-Vlaanderen C CC Guldenberg Wevelgem West-Vlaanderen GC CO Sint Andries Antwerpen Antwerpen GC GC ’t Blikveld Bonheiden Antwerpen GC OC De Witte Merel Lint Antwerpen GC OC ’t Waaigat Zwijndrecht Antwerpen GC GC De Markthallen Herk-de-Stad Limburg GC GC De Muze van Meise Meise Vlaams-Brabant GC GC Poperinge Poperinge West-Vlaanderen GC GC Wingene Wingene West-Vlaanderen aCC = cultuurcentrum/cultureel centrum; OC/CO=ontmoetingscentrum; GC=gemeenschapscentrum   
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TABEL B.1: DEELNEMENDE CENTRA PER RONDE, CATEGORIE EN PROVINCIE (VERVOLG) Categorie Naam centruma Gemeente Provincie Ronde 3 en 3bis A CC Mechelen Mechelen Antwerpen A CC Hasselt Hasselt Limburg A CC Westrand Dilbeek Vlaams-Brabant A De Spil Roeselare West-Vlaanderen B De Werft Geel Antwerpen B De Velinx Tongeren Limburg B CC De Herbakker Eeklo Oost-Vlaanderen B CC Lokeren Lokeren Oost-Vlaanderen B CC De Steiger Menen West-Vlaanderen C Casino Houthalen-Helchteren Limburg C CC De Adelberg Lommel Limburg C CC Achterolmen Maaseik Limburg C CC Het Loo Tessenderlo Limburg C CC Nova Wetteren Oost-Vlaanderen C CC De Kruisboog Tienen Vlaams-Brabant GC GC Meeuwen-Gruitrode Meeuwen-Gruitrode Limburg GC GC Groenendal Merelbeke Oost-Vlaanderen GC GC Hoogendonck Waasmunster Oost-Vlaanderen GC GC De Valkaart Oostkamp West-Vlaanderen GC GC Zedelgem Zedelgem West-Vlaanderen aCC = cultuurcentrum/cultureel centrum; OC/CO=ontmoetingscentrum; GC=gemeenschapscentrum 
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Bijlage II: Overzicht verklarende variabelen TABEL B.2:  VERKLARENDE VARIABELEN OP HET NIVEAU VAN DE GEBRUIKERS Code Omschrijving Meetschaal Gemiddelde Standaard afwijking Achtergrondkenmerken ind1 Geslacht 1=man 2=vrouw categorisch nvt nvt ind2 Leeftijd 1=18-39 jaar 2=40-69 jaar 3=70 jaar of ouder categorisch nvt nvt ind3 Opleiding 1=geen of lager onderwijs (secundair) 2=hoger secundair onderwijs 3=hoger of universitair onderwijs categorisch nvt nvt ind4 Wel/geen inwonende kinderen dummy nvt nvt ind5 Gezinsbudget per maand 1=<1000 euro 2=1000-2000 euro 3=2000-4000 euro 4=>4000 euro categorisch nvt nvt Overig ind6 Tijdsdruk numeriek 33.53 18,00 ind7 Culturele overerving (factorscore) numeriek 0,00 1,00 ind8 Participatiefrequentie 1=niet of uitzonderlijk 2=minder frequent 3=frequent 4=zeer frequent categorisch nvt nvt ind9 Wel/niet lid van een vereniging dummy nvt nvt ind10 Wel/geen kunstzinnige hobby dummy nvt nvt 
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TABEL B.3:  VERKLARENDE VARIABELEN OP HET NIVEAU VAN DE CULTUURCENTRA Code Omschrijving Meetschaal Gemiddelde Standaard afwijking Aanbod  Aantallen cc1 # eigen podiumactiviteiten numeriek 182,21 83,11 cc2 # eigen “andere activiteiten” numeriek 40,42 55,09 cc3 # uren eigen educatieve activiteiten numeriek 1027,84 1581,50 cc4 # dagen eigen tentoonstellingen numeriek 281,39 224,06 cc5 # omkaderingsactiviteiten numeriek 54,82 45,51 cc6 # receptieve podiumactiviteiten numeriek 82,86 60,83 cc7 # receptieve “andere activiteiten” numeriek 864,13 875,54 cc8 # uren receptieve educatieve activiteiten numeriek 1749,87 2263,88 cc9 # dagen receptieve tentoonstellingen numeriek 66,87 70,93 cc10 # podiumactiviteiten numeriek 264,89 120,90 cc11 # “andere activiteiten” numeriek 904,55 911,92 cc12 # uren educatieve activiteiten numeriek 2777,71 2960,04 cc13 # dagen tentoonstellingen numeriek 348,26 223,01 cc14 # eigen activiteiten numeriek 295,29 149,09 cc15 # receptieve activiteiten numeriek 1208,84 1106,12 cc16 # totale activiteiten numeriek 1504,13 1182,32  Ratio’s cc17 % eigen podiumactiviteiten op totaal podiumaanbod numeriek 69,03 15,45 cc18 % eigen “andere activiteiten” op totaal ander aanbod numeriek 6,20 8,26 cc19 % uren eigen educatieve activiteiten op totaal uren educatief aanbod numeriek 33,28 27,81 cc20 % dagen eigen tentoonstellingen op totaal dagen tentoonstelling aanbod numeriek 73,94 24,76 cc21 % podiumactiviteiten numeriek 23,77 14,70 cc22 % “andere activiteiten” numeriek 54,67 20,02 cc23 % educatieve activiteiten numeriek 19,97 14,83 cc24 % tentoonstellingen numeriek 1,59 1,29 cc25 % eigen activiteiten numeriek 25,68 15,36  Deelnemers cc26 # deelnemers eigen podiumactiviteiten numeriek 30410,11 18058,71 cc27 # deelnemers eigen “andere activiteiten” numeriek 661,55 1082,88 cc28 # deelnemers eigen educatieve activiteiten numeriek 1120,03 1286,01 cc29 # deelnemers eigen tentoonstellingen numeriek 0,00 0,00 cc30 # deelnemers eigen activiteiten numeriek 32191,68 18677,62 Inkomsten/uitgaven  Aantallen cc31 € uitgaven personeel numeriek 775280,13 477691,49 cc32 € uitgaven werking numeriek 111071,39 100548,94 cc33 € uitgaven programmering numeriek 472818,61 349288,74 cc34 € uitgaven marketing en publiciteit numeriek 61615,96 50608,35 cc35 € totale uitgaven numeriek 1581483,95 957904,62 cc36 € inkomsten subsidies numeriek 319315,87 209215,21 cc37 € inkomsten programmering numeriek 294366,85 239854,08 cc38 € inkomsten verhuur infrastructuur en materiaal numeriek 40120,53 29297,87 cc39 € inkomsten concessies numeriek 18615,15 20930,56 
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TABEL B.3: VERKLARENDE VARIABELEN OP HET NIVEAU VAN DE CULTUURCENTRA (VERVOLG) Code Omschrijving Meetschaal Gemiddelde Standaard afwijking Inkomsten/uitgaven (vervolg)  Aantallen (vervolg) cc40 € inkomsten sponsoring en advertenties numeriek 10455,44 15215,14 cc41 € totaal eigen inkomsten numeriek 434064,77 327956,41 cc42 € totale inkomsten numeriek 755009,89 491234,28 cc43 € kosten voor gemeente numeriek 826474,06 553555,58  Ratio’s cc44 % budget voor personeel numeriek 49,84 8,77 cc45 % budget voor werking numeriek 7,28 5,38 cc46 % budget voor programmering numeriek 28,30 7,32 cc47 % budget voor marketing en publiciteit numeriek 3,87 1,94 cc48 % inkomsten uit programmering op totale eigen inkomsten numeriek 68,57 22,12 cc49 % inkomsten uit verhuur infrastructuur en materiaal op totale eigen inkomsten numeriek 11,16 7,05 cc50 % inkomsten uit concessies op totale eigen inkomsten numeriek 6,88 13,95 cc51 % inkomsten uit sponsoring en advertenties op totale eigen inkomsten numeriek 2,07 2,53 cc52 % eigen inkomsten op totale inkomsten numeriek 56,60 13,81 Personeel  Aantallen in VTE cc53 # stafleden numeriek 4,27 1,89 cc54 # niet-stafleden numeriek 13,79 8,84 cc55 # personeel numeriek 18,06 10,06 cc56 # mannelijke stafleden numeriek 2,30 1,34 cc57 # vrouwelijke stafleden numeriek 1,97 1,37 cc58 # mannelijke niet-stafleden numeriek 6,58 5,20 cc59 # vrouwelijke niet-stafleden numeriek 7,08 4,21 cc60 # mannelijk personeel numeriek 8,88 5,93 cc61 # vrouwelijk personeel numeriek 9,04 4,92 cc62 # agogische stafleden numeriek 3,56 1,62 cc63 # agogische niet-stafleden numeriek 0,14 0,42 cc64 # administratieve stafleden numeriek 0,71 1,07 cc65 # administratieve niet-stafleden numeriek 13,63 8,72 Overig  Publiciteit cc66 Wel/geen eigen website dummy nvt nvt cc67 Wel/geen vermelding op website gemeente dummy nvt nvt cc68 Wel/geen elektronische nieuwsbrief dummy nvt nvt cc69 Wel/geen jaarlijkse brochure dummy nvt nvt cc70 Wel/geen thematische brochure dummy nvt nvt cc71 Wel/geen tussentijdse brochure dummy nvt nvt cc72 Wel/geen brochure met andere cultuurhuizen dummy nvt nvt  Bijzondere educatieve diensten cc73 Wel/geen bijzondere educatieve diensten dummy nvt nvt  Categorie    cc74a Wel/niet categorie A dummy nvt nvt cc74b Wel/niet categorie B dummy nvt nvt cc74c Wel/niet categorie C dummy nvt nvt  Type gebruikers    cc75 % podiumpassanten onder de gebruikers numeriek 52,03 10,51 
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TABEL B.4:  VERKLARENDE VARIABELEN OP HET NIVEAU VAN DE GEMEENTEN Code Omschrijving Meetschaal Gemiddelde Standaard afwijking Kenmerken gemeente  Aantallen    gem1 # inwoners (logaritmische schaal) numeriek 4,50 0,25 gem2 € gemiddeld inkomen per inwoner numeriek 10417,16 1085,10 gem3 verstedelijkingsgraad 1=sterke verstedelijking 2=matige verstedelijking 3=zwakke verstedelijking / ruraal categorisch nvt nvt  Ratio’s    gem4 % mannen in de gemeente numeriek 49,31 0,63 gem5 % inwoners tussen 20 en 39 jaar in de gemeente numeriek 33,87 2,87 gem6 % inwoners tussen 40 en 69 jaar in de gemeente numeriek 50,63 2,25 gem7 % inwoners tussen 70 en 90 jaar in de gemeente numeriek 15,51 1,94 gem8 % laagopgeleiden in de gemeente numeriek 38,26 5,18 gem9 % hoogopgeleiden in de gemeente numeriek 14,51 3,50 gem10 % huizen zonder klein comfort in de gemeente numeriek 9,58 3,97  
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Bijlage III: Factoranalyse op gemeentekenmerken TABEL B.5: STRUCTUURMATRIX VAN DE FACTORANALYSE OP GEMEENTEKENMERKEN (NA OBLIQUE ROTATIE)  Samenstelling Welvaart Grootte Aantal inwoners -0,120 -0,076 -0,885 Gemiddeld inkomen per inwoner -0,493 -0,754 -0,150 Verstedelijkingsgraad -0,222 -0,089 -0,905 Percentage mannen -0,764 -0,147 -0,569 Percentage 20-39 jarigen -0,727 -0,101 -0,404 Percentage 70-90 jarigen -0,930 -0,129 -0,304 Percentage laagopgeleiden -0,040 -0,930 -0,018 Percentage hoogopgeleiden -0,200 -0,890 -0,269 Percentage huizen zonder kleincomfort -0,541 -0,565 -0,263 Totaal verklaarde variantie 81,2%    Samenstelling van de gemeente Een toename van de factorscore voor de samenstelling van de gemeente betekent dat er minder mannen, minder jongeren en meer ouderen in de gemeente zijn.  Welvaart in de gemeente Een toename van de factorscore voor de welvaart in de gemeente betekent dat er minder laagopgeleiden en meer hoogopgeleiden zijn. Daarnaast is er een hoger gemiddeld inkomen per inwoner en een kleiner percentage huizen zonder kleincomfort.  Grootte van de gemeente Een toename van de factorscore voor de grootte van de gemeente betekent dat er meer inwoners zijn en de gemeente meer verstedelijkt is. 
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Bijlage IV: Het interpreteren van multilevel analyse Er worden in dit onderzoek 4 dimensies van tevredenheid geanalyseerd, door middel van multilevel analyse. Voor elke van deze dimensies volgt de analyse dezelfde structuur. In de opbouw van het verklarende eindmodel worden alle variabelen in groepen aan het model toegevoegd. Telkens worden er 3 modellen getoetst: (1) een model op het niveau van de gebruikers, (2) een model op het niveau van de gemeenten en (3) een model op het niveau van de cultuurcentra. De modellen zijn cumulatief, wat wil zeggen dat alle statistische verbanden uit de eerdere modellen bewaard blijven. Dat is nodig omdat we willen weten wat het verband is tussen de kenmerken van de cultuurcentra en de tevredenheid, gecontroleerd voor de kenmerken van de gebruikers, de gemeenten en de categorie van het cultuurcentrum. De resultaten van de multilevel analyses staan in hoofdstuk 4 (tabel 4.12 tot en met tabel 4.14 en tabel 4.16). In de tabellen zijn enkel de variabelen opgenomen die een onafhankelijk, statistisch verband vertonen met de tevredenheid. De modellen die in de tabellen zijn weergegeven, zijn het eindpunt van een zoektocht naar factoren die de tevredenheid beïnvloeden. De beschikbare variabalen (zie bijlage II) worden eerst allemaal apart getoetst om te zien waar mogelijke significante verbanden zijn. Daarna worden alle variabelen die een significant verband vertonen geleidelijk samen in de analyse gebracht. In deze fase worden alle verschillende combinaties van de variabelen in detail bekeken om na te gaan welke effecten met elkaar samenhangen. Vaak zijn er complexe verbanden tussen de verklarende variabelen en de tevredenheid: de kenmerken van de gemeenten en cultuurcentra correleren met elkaar, maar hebben ook een verband met tevredenheid. Via het testen van verschillende modellen zoeken we naar een model dat met weinig variabelen toch een zo groot mogelijk deel van de verschillen in tevredenheid kan verklaren. Hoe moeten de tabellen van de multilevel analyses van tevredenheid geïnterpreteerd worden? Dat een bepaalde variabele in de tabel voorkomt, betekent al dat ze significant met de tevredenheid samenhangt. De regressiecoëfficiënt geeft aan in welke richting en hoe sterk deze samenhang is. Het teken van de regressiecoëfficiënt geeft aan of een hogere of lagere score voor de variabele in kwestie gepaard gaat met een hogere of lagere tevredenheid. Een positieve regressiecoëfficiënt betekent meer tevredenheid, een negatieve betekent minder tevredenheid.  
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De waarde van de regressiecoëfficiënt is de stijging in de tevredenheid die gepaard gaat met een stijging van één eenheid in de verklarende variabele. De regressiecoëfficiënt van voor geslacht in tabel 4.12 betekent dat mannelijke gebruikers 0,13 punten lager scoren op de factorschaal tevredenheid over het vormingsaanbod en het aanbod van de tentoonstellingen dan vrouwen (de referentiegroep). Merk hierbij op dat de referentiegroep nooit in het model is opgenomen. De regressiecoëfficiënt van culturele overerving in tabel 4.12 betekent dat één punt hoger op de schaal van culturele overerving leidt tot een 0,05 hoger score voor de tevredenheid over het vormingsaanbod en het aanbod van de tentoonstellingen. Als we de regressiecoëfficiënt delen door zijn standaardfout, bekomen we de t-ratio. Bij deze t-ratio hoort ook een p-waarde (de significantie in de laatste kolom). Een hoge t-ratio en een lage p-waarde betekenen dat het verband sterk significant is. In sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt meestal aangenomen dat de p-waarde lager dan 0,05 moet zijn om van een significant verband te kunnen spreken. De p-waarde van geslacht en culturele overerving in tabel 4.12 geeft aan de ze sterk significant zijn (in beide gevallen geldt p<0,001). 
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Bijlage V: Statistische beperkingen bij de uitgevoerde analyses De statistische reflectie op dit onderzoek valt uiteen in enerzijds de beperkingen van de analyse van ongelijkheid en de analyse van tevredenheid en anderzijds de beperkingen van het gebruikersonderzoek in combinatie met de verklarende variabelen.  
V.1 Meervoudige regressie-analyse In de analyses naar ondervertegenwoordiging hebben we gebruik gemaakt van een meervoudige regressie-analyse op het geaggregeerde niveau van de cultuurcentra. Als afhankelijke variabele gebruikten we bijvoorbeeld het percentage mannen in het cultuurcentrum. Dit had tot gevolg dat we slechts 38 cases (i.e. cultuurcentra) tot onze beschikking hadden. Daar stond tegenover dat we over maar liefst 75 verklarende variabelen beschikten alleen al voor de kenmerken van de cultuurcentra. In een regressie-analyse kunnen nooit meer verklarende variabelen zitten dan dat er cases zijn. Voor een betrouwbare regressie-analyse wordt vaak de regel gehanteerd dat er minimaal 5 cases moeten zijn per verklarende variabele (zie o.a. Allison, 1999). Dit betekent dat we in onze analyses slechts 7 à 8 verklarende variabelen konden opnemen.  Aanvankelijk hadden we alleen al 10 gemeentekenmerken en de 3 categorieën van de centra waarvoor we wilden controleren. Door middel van een factoranalyse hebben we de gemeentekenmerken teruggebracht naar 3 factoren, maar dat betekende wel dat het minder duidelijk werd waarvoor we nu precies controleerden. Immers, opleiding en inkomen vielen samen onder de factor welvaart. Bij een significant effect van deze factor weten we niet of dat effect nu vooral te maken heeft met het opleidingsniveau in de gemeente of met het gemiddeld inkomen per inwoner. Doordat de gemeentekenmerken en categorieën van de cultuurcentra nooit allemaal significant waren, bleef er meestal ruimte over voor 3 centrumspecifieke verklarende variabelen. Uiteraard is dit niet veel als er 75 variabelen op het niveau van de centra beschikbaar zijn. Verscheidene malen hebben we in dit rapport vermeld dat bepaalde kenmerken van de cultuurcentra heel sterk samenhangen met de categorie waartoe het centrum behoort. Dit zorgde ervoor dat we door te controleren voor de categorie van het centrum, weinig variatie in de verschillen tussen de cultuurcentra overhielden op de 
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verklarende variabelen. Vanuit statistisch oogpunt zou het daarom beter zijn geweest om de cultuurcentra per categorie te analyseren. Echter, in dat geval zouden we voor de regressie-analyses nog minder cases overhouden. De 8 cultuurcentra uit categorie A zouden al niet meer te analyseren zijn. Uiteindelijk hebben we uit de 75 verklarende variabelen 9 variabelen geselecteerd om onze analyses te doen. Deze 9 variabelen hadden allemaal betrekking op het aanbod. Immers, de programmering van de cultuurcentra is het gemakkelijkst aan te passen. Het nadeel van deze gedwonge keuze is dat we de 64 overige variabelen niet hebben kunnen analyseren voor eventuele effecten. Het kan bijvoorbeeld evengoed zo zijn dat er meer mannen naar het cultuurcentrum komen als er meer vrouwelijk personeel werkt.  
V.2 Multilevel analyse In de analyses van de tevredenheid van de gebruikers hebben we gebruik gemaakt van multilevel analyse. We deden dit omdat er in onze afhankelijke variabele twee niveaus zaten: het niveau van de cultuurcentra en het niveau van de gebruikers binnen elk cultuurcentrum. Wanneer we iets willen zeggen over de relatie tussen de centrum specifieke kenmerken en de tevredenheid van de gebruikers, dienen we rekening te houden met de individuele kenmerken van deze gebruikers. Dat is wat een multilevel analyse doet. Hoewel we boven het criterium voor een betrouwbare analyse van minimaal 20 cases op het tweede niveau zaten (zie o.a. Luke, 2004; Hox, 2002; Snijders & Bosker, 1999), hadden we te maken met het feit dat de cultuurcentra onderverdeeld zijn in drie categorieën. Hiervoor hebben we op het tweede niveau moeten controleren. Echter, door een hoge correlatie van de categorieën met de verklarende variabelen, viel na deze controle een (heel) groot deel van de variatie in de verklarende variabelen weg. Het bleek hierdoor vrijwel onmogelijk om een categorieoverstijgend effect op de tevredenheid te vinden. We weten uit hoofdstuk 5 dat de verschillen in tevredenheid liggen tussen A-centra enerzijds en B- en C-centra anderzijds. Het kan voor een vervolgstudie interessant zijn om de multilevel analyse te herhalen, maar daarbij de A-centra buiten beschouwing te laten.  
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V.3 Het gebruikersonderzoek en de verklarende variabelen In het gebruikersonderzoek beoordeelden de respondenten enkel het aanbod waar ze naar toe zijn geweest in de afgelopen 6 maanden. Ruim de helft van de respondenten kan als “podiumpassant” getypeerd worden (Glorieux, Jacobs & Lauwerysen, 2007). Dit betekent dat ruim de helft van de gebruikers 1 à 2 keer per jaar naar het cultuurcentrum gaat. Veel respondenten hebben hierdoor bijvoorbeeld alleen het muziekconcert beoordeeld in het gebruikersonderzoek en het theaterstuk, de dansvoorstelling, de cursus of de tentoonstelling blanco gelaten. In de statistiek noemt men niet-ingevulde vragen “missings” en hoe meer missings er in een dataset zitten, hoe moeilijker het is om statistische analyses te doen. Daarnaast hebben we vanwege het geringe aantal cases (i.e. 38 cultuurcentra) de vele variabelen van het brede aanbod, zoals geregistreerd voor het Agentschap SCW (2005) moeten terugbrengen naar een kleiner aantal variabelen. Zo is bijvoorbeeld dans, theater en muziek ondergebracht bij “podiumactiviteiten” en zijn bijvoorbeeld alle cursussen ondergebracht bij “educatieve activiteiten”. Dit had tot gevolg dat het niet mogelijk was om meer specifiek naar bijvoorbeeld dans, theater en muziek apart te kijken. Vanwege bovengenoemde beperkingen hebben we tevredenheidsdimensies gecreëerd door een factoranalyse te doen om alle tevredenheidsitems over het aanbod. Echter, als er sprake is van veel missings, is het moeilijk om een factoranalyse te doen. Dit hebben we geprobeerd op te vangen door voor een aantal gebruikers hun ontbrekende waarden te schatten. Dit heeft wel twee grote nadelen. Ten eerste hebben we slechts 1/3de van de respondenten kunnen gebruiken en ten tweede is het schatten van tevredenheid minder betrouwbaar dan wanneer respondenten zelf hun tevredenheid aangeven. Het gevolg hiervan is dat we over de tevredenheid van de podiumpassant bijvoorbeeld geen uitspraken kunnen doen. Immers, respondenten die slechts één aanbodsitem hebben beoordeeld, hebben we vanwege de schattingsprocedure noodgedwongen buiten de analyse moeten laten.  


