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Erfgoedbelangstelling
en

De interesse in erfgoed hangt in bepaalde mate samen met herkomst, opleiding en
inkomen. Nederlanders met een westerse migratieachtergrond, Nederlanders met een HBO
of WO opleiding en een hoog inkomen zijn over het algemeen genomen het meest in
erfgoed geïnteresseerd.
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Opleiding
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Bovenstaande grafieken geven de erfgoedinteresse in Nederland in 2012 weer naar
herkomst, opleiding en inkomen.

Herkomst nauwelijks van invloed op interesse in erfgoed
De mate waarin mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed verschilt niet veel wanneer we
kijken naar hun herkomst. 85% van de Nederlanders met een westerse
migratieachtergrond zijn best wel of heel erg geïnteresseerd in erfgoed. Van de
Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gaf 79% aan best wel of heel
erg geïnteresseerd te zijn, net als 78% van de Nederlanders.

HBO en Universitair opgeleiden meest geïnteresseerd

te:

HBO en universitair opgeleiden hebben de meeste interesse in erfgoed (31% zeer
geïnteresseerd en 61% best wel geïnteresseerd). Over de gehele linie blijkt dat hoe hoger
de opleiding is, hoe groter de interesse. Ook blijkt dit bij een hogere opleiding van de
ouders.

Hogere inkomens ook meer geïnteresseerd
80% van de Nederlanders die 1,5 tot 2,5 keer modaal verdienen zijn best wel of heel
erg geïnteresseerd in erfgoed. De antwoorden van meer dan 2,5 keer modaal
verdieners komen hier in grote mate mee overeen. 76% van deze groep heeft interesse in
erfgoed. Opvallend is dat Nederlanders met een lager inkomen (tot modaal en 1 tot 1,5
keer modaal) vaker aangevan zeer geïnteresseerd te zijn in erfgoed dan de
meerverdieners, maar minder vaak best wel geïnteresseerd te zijn in erfgoed.
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Responsibility:
De gegevens zijn gebaseerd op de uitgave Gisteren vandaag van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP heeft hierbij gebruik gemaakt van cijfers
afkomstig uit het onderzoek Vrijetijdsomnibus dat eind 2012 begin 2013 werd
afgenomen. Alle informatie heeft betrekking op begin tot en met eind 2012. Voor
het onderzoek vulden 3.100 aselect gekozen Nederlanders een enquête in. De
steekproef representeert de samenstelling van de bevolking. Bij het woord
‘erfgoed’ is in de enquête niet enkel gedoeld op Nederlands erfgoed, maar op
erfgoed in het algemeen.
In het onderzoek van het SCP konden respondenten aangeven niet of nauwelijks,
best wel, of heel erg geïnteresserd te zijn in erfgoed. Het is met bovenstaande
data niet mogelijk het totaal aan interesse in een bepaalde bevolkingsgroep los
van deze 3 maten van interesse te bekijken.

