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Inleiding
Veel zangkoren hebben het moeilijk. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Van veel kanten horen
wij dezelfde geluiden. Dit betreft vooral: te weinig aanwas van nieuwe leden en vergrijzing van het
ledenbestand. De recente corona uitbraak heeft aan dit beeld geen goed gedaan.
KBZON wil graag haar ondersteunende taak naar koren zo goed mogelijk uitvoeren. Met een
inventarisatie onder onze leden wilden wij in beeld krijgen hoe de koren er nu voor staan. Wordt de
bovenstaande problematiek breed gedeeld? Bij welke typen koren knelt het meer, en waar knelt het
minder? Naast dit algemene beeld wilden wij nagaan of er bij de koren belangstelling is om bij de
ledenwerving meer aandacht te besteden aan de grote groep vitale 55-plussers. We horen immers
van veel koren dat het aantrekken van jongeren niet echt wil lukken. Tenslotte hebben wij gepeild
hoe koorbesturen aankijken tegen samenwerking met andere koren. In dit rapport doen wij verslag
van onze bevindingen.
In oktober 2021 is een enquête uitgezet onder de ca. 600 leden van KBZON. Daar is heel goed op
gereageerd: wij hebben 176 ingevulde vragenlijsten terug ontvangen (27,7% van alle bij KBZON
aangesloten koren). Daarmee is deze enquête een voldoende afspiegeling van ons ledenbestand. Er
is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via open vragen een toelichting te geven, ter
aanvulling op de cijfers.

Respons naar type koor (aantallen)
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1. Belangrijke knelpunten uit het onderzoek
Wat zijn de belangrijke vragen waar koorbesturen nu mee bezig zijn? In welke mate maken
zangkoren zich zorgen over hun voortbestaan en wat is dan de reden van die zorgen? Van de
respondenten meldt 10% (17 besturen) dat zij grote zorgen hebben over hun toekomst. Bij nadere
analyse blijkt dat deze besturen meerdere problemen tegelijk hebben. Er is niet één oorzaak, maar er
is sprake van een palet van oorzaken. Nog eens 91 koren geven aan zich enigszins zorgen te maken.
Dus bij elkaar 108 besturen die niet zeker zijn van hun toekomst, dat is 61% van de respons.
Anderzijds geeft 39% van de respondenten aan geen zorgen te hebben. Ook dat is waar.
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Als wij alle geuite zorgen (‘grote’ en ‘enigszins’, totaal 111 respondenten) bij elkaar nemen, dan zien
wij bij deze besturen als top vier van aandachtspunten: vergrijzing (66%), geen aanwas (54%), dalend
ledental (42%) en tekort aan mannenstemmen (40%).

Aantal genoemde zorgen (111 reacties)
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In de Verenigingsmonitor 2021, uitgevoerd door LKCA, komt eenzelfde trend naar voren. Overigens
bestrijkt deze monitor een breder terrein dan alleen koren. Maar het is goed om de bovenstaande
zorgen bevestigd te zien.

a. Vergrijzing
De vergrijzing is manifest aanwezig, in getal maar ook in de beleving. Als we kijken naar de opbouw
van het ledenbestand van alle koren uit deze enquête bij elkaar, dan blijkt dat van deze 176 koren
70,4% van hun leden ouder is dan 60 jaar. Het deel ouder dan 70 jaar is 33,7% van het totaal. En het
aandeel jongeren onder de 45 jaar is 5,8 %.

Verdeling koorzangers respondenten naar leeftijd
(aantallen)
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Dit is de leeftijdsverdeling van de totale steekproef. Maar hoe is de verdeling voor de 176 koren
daarbinnen? Per individueel koor kan dat beeld heel verschillend zijn. Bij 56 van de deelnemende
koren geldt dat meer dan de helft van hun leden ouder is dan 70 jaar.

Aandeel 70+ bij de afzondelijke koren
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Leeswijzer:
Voor 17 koren geldt dat 50 tot 60% van de leden 70+ is

Om beter te beseffen wat dit precies betekent, doen we een klein gedachten-experiment:
Laten we eens 10 jaar vooruitkijken. Stel er dat intussen nauwelijks aanwas van nieuwe
koorleden heeft plaatsgevonden. Verder nemen we even aan dat bij een leeftijd van 80 jaar
het zingen niet echt meer wil lukken. Dat zou betekenen dat bij een flink aantal koren (uit
deze groep respondenten) het ledenaantal sterk zal slinken. Daarmee wordt hun
voortbestaan heel onzeker, en mogelijk zelfs definitief beëindigd. Als we uitgaan van een
grens van 50% 70+ op dit moment, dan komen 56 koren over 10 jaar (of eerder) in de
problemen vanwege vergrijzing.
Desgevraagd zeggen 64 koorbesturen (41% van de totale respons) dat zij het thema vergrijzing in
sterke mate een knelpunt vinden.

b. Ledenverlies
Van de koorbesturen meldt 52% ledenverlies in de afgelopen periode. Bij elkaar opgeteld betreft het
een terugloop van 610 koorleden. Er zijn zelfs enkele koren waar maar liefst 20 leden zijn gestopt.
Een aderlating dus. Slechts bij 10% (15 koren) was sprake van ledenaanwas, van in totaal 65 zangers.
Duidelijk onvoldoende dus om de terugloop op te vangen. Belangrijke kanttekening daarbij is, dat
deze cijfers sterk zijn vertekend door de coronacrisis, zeker wat betreft de nieuwe aanwas.

c. Andere zorgen
Uit de toelichting bij de antwoorden komt nog een andere zorg naar voren, namelijk de afnemende
kwaliteit van het koor. Niet meer het niveau kunnen halen zoals men dat gewend was. Dit kan leiden
tot een teruglopende motivatie bij zangers en dirigenten. Zorgen die direct verband houden met de
corona-situatie werden opvallend weinig benoemd.
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d. Enkele opvallende bevindingen per type koor
We zijn nagegaan of er een relatie is met enkele achtergrondkenmerken van de koren. Aangaande
het aandeel 60+ geldt, dat koren met een klein aandeel senioren vaker zeggen geen zorgen te
hebben. Het vaakst worden grote zorgen gemeld bij de middengroep (50-80% ouderen). Je zou
verwachten gezien de bevindingen: ’hoe meer 60+, hoe meer men zich zorgen maakt’, maar dit
patroon is niet uit de gegevens af te lezen. Wel is er een patroon te onderscheiden bij de factor
omvang: hoe groter het koor, hoe minder zorgen men heeft. Mogelijk heeft dat te maken met een
‘kritische grens’, het minimaal aantal koorleden waarmee samen zingen nog leuk, haalbaar en
betaalbaar is.
Het blijkt dat de oratoriumverenigingen, de popkoren en de kamerkoren het vaakst aangeven geen
problemen te ervaren. Musical/operettekoren en vrouwenkoren zeggen het vaakst dat zij grote
zorgen hebben.
Het aandeel 60+ is het hoogst bij musical, mannen- en gemengde koren. Het aandeel leden beneden
de 45 jaar is het hoogst bij de pop- en de kamerkoren. De grootste uitval is naar verhouding te vinden
bij musical- en vrouwenkoren. Bij de popkoren is de meeste instroom gemeld.

2. Werven onder 55+
We noemen deze specifieke doelgroep om een aantal redenen. Het werven van jongeren blijkt bij
veel koren ondanks de grote inspanningen vaak onvoldoende te lukken. De oorzaak daarvan laten we
hier in het midden. Wel stellen we ons de vraag waar dan eventueel wel potentiële zangers en
zangeressen te vinden zijn. Wij denken dat de doelgroep 55+ mogelijkheden biedt. Deze groep is
veelal nog vitaal, en is mogelijk al aan het denken over het leven na de arbeid. De groep 55+ heeft
relatief veel vrije tijd en in het algemeen voldoende geld te besteden. Bovendien sluit deze
leeftijdscategorie aan bij het bestaande ledenbestand, dat in veel gevallen al ouder is.
Niet alle reacties op deze vraag naar werving waren bruikbaar. Van de 111 reacties zeggen 73
koorbesturen (66,7%) dat zij al werven onder 55-plussers, of dat gaan onderzoeken. Van 23 koren
(20,7%) komt een duidelijk ‘nee’ op deze vraag. Een deel daarvan blijft zoeken naar jongeren. En het
is belangrijk om te vermelden dat 37 koren aangeven belangstelling te hebben voor een gezamenlijk
project met KBZON rond de werving van deze doelgroep. Want wat zou dan een goede
wervingsaanpak moeten zijn? Het lijkt de moeite waard hier nader actie op te ondernemen.
Er zijn enkele koortypen waar 55+ vaker wordt gezien als mogelijke doelgroep. Dat zijn de
oratoriumverenigingen, de mannenkoren en de popkoren.

3. Samenwerking met andere koren
Waarom déze vraag? Tegen de achtergrond van het wel of niet voortbestaan van een koor kan het
de moeite waard zijn om samenwerking op te zoeken. Om samen sterker te kunnen staan, even los
van de vorm van die samenwerking. Veel koren zijn kwetsbaar door de kleinschaligheid.
We zien in de koorwereld dat er veel behoefte is aan zelfstandigheid, en dat men soms van mening is
dat de eigen cultuur van een koor zich niet verdraagt met de cultuur van een ander koor. Koren zien
elkaar vaak zelfs als concurrenten die in dezelfde vijver vissen voor zangers en publiek.
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Samenwerking blijkt voor 45 koorbesturen (25% van de reacties) óf het overwegen waard, óf men
werkt al samen. Er zijn veel koren die zeggen al samen te werken door onderling koorzangers uit te
wisselen. Op uitvoerend vlak zijn er dus zeker al dwarsverbanden. Uit de toelichtingen kwam echter
ook een heel duidelijk ‘nee’ naar voren. Variërend van ‘dat hebben wij niet nodig’ tot ‘hebben we
nooit overwogen’. In het veld lijkt er geen sterke drang naar samenwerking te zijn. Dat blijkt ook uit
de begeleidende teksten, en geldt voor alle koortypen.
Een lichte vorm van samenwerking betreft de behoefte om ervaringen te delen en uit te wisselen
met andere koorbesturen. KBZON kan daarbij een verbindende rol spelen. De meest gewenste vorm
(31 reacties) lijkt te zijn: contact via een online platform in de vorm van Vraag en Antwoord: ‘Wie
heeft ervaring met…?’. Een goede tweede behoefte (22 reacties) is om direct contact te hebben met
een vergelijkbaar collega-koor, liefst op korte afstand. Dus hier wordt wel degelijk een hand
uitgestoken.
Tegelijkertijd moet ook worden geconstateerd dat 87 respondenten (49%) zeggen geen enkele
behoefte te hebben aan onderling contact.

4. Slotnoot & opmaat
Dit is een beschrijvend onderzoek. We hebben onze leden gevraagd hoe zij hun eigen situatie
ervaren. Hopelijk is dat beeld afdoende geschetst. We hebben niet rechtstreeks gevraagd naar
oplossingen. Eerst moet duidelijk zijn dát er belangrijke knelpunten zijn die ieder herkent en waar
ieder de urgentie van inziet. Dan kan gezamenlijk worden gekeken naar zinvolle acties. Die
vervolgstap lijkt wel noodzakelijk op grond van dit materiaal. Belangrijk is de constatering dat er per
koor een ander verhaal is te vertellen. Hier wordt maatwerk gevraagd.
Hoe komt het dat veel koren in een lastige situatie zitten? Moeten de koorbesturen hun werk beter
doen? Nog harder werken door meer van hetzelfde te doen, bijvoorbeeld nog meer tijd steken in PR
en ledenwerving? Of moeten we ook breder kijken? Is er wellicht een externe oorzaak? Zou het zo
kunnen zijn dat de tijden zijn veranderd, en dat zangers en publiek op een andere manier met muziek
bezig willen zijn dan een aantal jaren geleden? Mogelijk moet de koorwereld zich de vraag gaan
stellen: sluiten wij nog voldoende aan bij de huidige tijd?
Eén van de onderliggende vragen bij deze inventarisatie betreft dan ook het ‘revitaliseren’ van koren
in Nederland. Daarbij kan KBZON zich als korenbond enerzijds richten op het bieden van praktische
oplossingen voor knelpunten (bijvoorbeeld het inrichten van de cursus ‘Slim deelnemers werven’
voor het werven van nieuwe 55+ koorzangers). Maar er lijkt meer nodig om de koorsector weer op
de been te helpen: er is ook behoefte aan nieuwe (werk)vormen en andere veranderingen. KBZON
kan daarbij inspiratie en ondersteuning bieden:
 Aandacht voor (podium)presentatie en programmering, om concerten attractiever en
dynamischer te maken. KBZON kan bv. artistieke adviezen geven, of bemiddelen bij
samenwerking met andere (instrumentale) ensembles.
 Meer variatie in werkvormen tijdens de repetities (o.a. door (na)scholing van dirigenten).
 Andere vormen om activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld meer projectmatig werken
(koor-als-vereniging wordt steeds minder het dominante ‘model’), of overdag repeteren.
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Misschien heeft ook de algemene beeldvorming rond samen zingen in koorverband als vrij
‘traditionele’ bezigheid (statische opstelling, zwarte kleding) een opfrisser nodig om weer nieuwe
zangers en publiek te kunnen interesseren. Daarnaast heeft koorzingen door corona voor veel
mensen ook het etiket ‘risicovol’ gekregen (aerosolen)…
Natuurlijk zijn er koren die er wèl in slagen om voldoende (jonge) zangers aan zich te binden, en die
actief bezig zijn met het vormgeven van hun toekomst. We signaleren echter ook dat veel koren
zozeer in beslag worden genomen door ‘de waan van de dag’ (vaak de organisatie van het
eerstvolgende concert), dat er vaak nauwelijks ruimte is om bezig te zijn met de langere termijn, en
om te reageren op nieuwe ontwikkelingen. En als men al iets wil veranderen, dan blijkt dat vaak
helemaal nog niet zo eenvoudig te zijn.
Een eerste goede stap kan zijn om deze koren te helpen zich meer bewust te worden van hun
profilering/ positionering. Wat voor vereniging wil je zijn, en wat straal je uit? Dit bewustzijn heeft
vervolgens consequenties voor keuzes die gemaakt worden t.a.v. het repertoire, soorten optredens,
ledenwerving, de dirigent, samenwerking met andere organisaties, etc. Deels kan dit proces
ondersteund worden met de tools van ‘Slim deelnemers werven’. Voor veel koren zal echter ook
maatwerk nodig zijn, omdat de situatie bij elke afzonderlijke vereniging anders is.
Voor KBZON vormt de opbrengst van deze enquête een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan
over de toekomst van onze gewaardeerde koorsector en daar, samen met onze leden en andere
partners in het veld, vorm aan te geven! Wij nodigen u dan ook van harte uit om aan dit gesprek deel
te nemen, en samen met ons te bepalen welke thema’s het meest belangrijk zijn en welke
ondersteuning het meest gewenst is. Wordt vervolgd…!
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