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VOORAF



Het Joods Cultureel Centrum is volgens het bestuur in de loop der jaren verouderd, hierdoor zijn er plannen 

ontwikkeld om op dezelfde locatie een nieuw gebouw te plaatsen. Maar hoe denken leden over deze plannen? 

Welke functionaliteiten zou een nieuw Joods Cultureel Centrum moeten hebben en welke activiteiten zijn reden 

om het centrum (vaker) te bezoeken? Daarnaast is een nieuw cultureel centrum mogelijk een kans om nieuwe 

leden aan te trekken of oud-leden opnieuw te activeren om lid te worden. De Joodse Gemeente Amsterdam is ook 

benieuwd naar wat hun wensen zijn.

Doel onderzoek

Onderzoek moet inzicht geven in het draagvlak en in de wensen en behoeften van (oud) leden en niet-leden met 

betrekking tot het nieuwe gebouw. Het onderzoek moet de Joodse Gemeente Amsterdam helpen in de beslissing 

over het al dan niet voortzetten van de plannen voor het nieuwe gebouw en in de eventuele verdere invulling van 

deze plannen. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in de tevredenheid over de Joodse Gemeente 

Amsterdam.

Onderzoeksvraag

Welke wensen en behoeften heeft de Joodse gemeenschap als het gaat om de invulling van het nieuwe Joods 

Cultureel Centrum?

Deze hoofdvraag valt uiteen in de volgende subvragen:

• Wat zijn redenen om wel of niet lid te zijn van de Joodse Gemeente Amsterdam?

• Hoe kijkt de Joodse gemeenschap aan tegen de plannen voor invulling van het nieuwe Joods Cultureel 

centrum?

• In welke functionaliteiten en activiteiten heeft men interesse?

VOORAF
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AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK



Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat primair uit leden van 

de Joodse Gemeente Amsterdam. Secundair is het onderzoek gericht op oud-leden en niet-leden. In totaal 

hebben 448 joden de vragenlijst helemaal ingevuld (329 leden, 58 oud-leden en 59 niet-leden). In de bijlage is 

een uitgebreide onderzoeksverantwoording opgenomen.

Individuele diepte-interviews / groepsdiscussies

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van 

individuele diepte-interviews. 

Deelnemers

We hebben gesproken met 10 leden van de Joodse Gemeente Amsterdam: 

• n=4 huidige leden van de Joodse Gemeente Amsterdam, waarvan

• n=2 voorstanders van het nieuwe culturele centrum

• n=2 tegenstanders van het nieuwe culturele centrum

• n=2 ex-leden van de Joodse Gemeente Amsterdam

• n=2 Joodse niet-leden, met een latente interesse in het lidmaatschap van de Joodse Gemeente Amsterdam

Over kwalitatief onderzoek

Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek legt 

de nadruk op welke aspecten van belang zijn en niet op de cijfermatige verdeling van die aspecten.

VOORAF
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We hebben dit rapport geschreven op basis van het principe van ‘Pyramid Thinking’. 

We starten met een overzicht van de hoofdconclusie en de daarbij horende deelconclusies van dit onderzoek. De 

hoofdconclusie is het antwoord op de hoofdvraag: Welke wensen en behoeften heeft de Joodse gemeenschap als 

het gaat om de invulling van het nieuwe Joods Cultureel Centrum? Na dit overzicht presenteren we onze visie, 

waar we de resultaten van het onderzoek in een breder kader plaatsen en onze aanbevelingen geven. Vervolgens 

bespreken we elk van de deelconclusies.

In dit rapport noemen wij de deelnemers aan het onderzoek ‘joden’. Hierbij maken we onderscheid tussen:

• Leden – op dit moment lid van de Joodse Gemeente Amsterdam

• Oud-leden – lid geweest van de Joodse Gemeente Amsterdam

• Niet-leden – geen lid geweest van de Joodse Gemeente Amsterdam

De antwoorden op de open vragen zijn op een kwalitatieve wijze geanalyseerd. Hierbij geven we een indicatie van 

de meest gegeven antwoorden maar kijken we ook naar inhoudelijke redenen, geïllustreerd door relevante 

quotes. Deze hebben we in de rapportage cursief weergegeven. De verschillen tussen doelgroepen hebben we 

getoetst op significantie. De percentages in het rapport zijn afgerond. 

In de bijlage hebben we een uitgebreide onderzoeksverantwoording opgenomen. Hierin zijn ook de gebruikte 

vragenlijst, de tabellen en een uitdraai van alle antwoorden op de open vragen terug te vinden. 

VOORAF
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Joden zijn wisselende tevreden over de Joodse Gemeente Amsterdam

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat joden verdeeld zijn in hun waardering over de Joodse Gemeente 

Amsterdam. Positieve opmerkingen gaan over dat de gemeente de ‘Joodse infrastructuur’ in stand houdt. Ook 

noemt men dat de basisvoorzieningen om volgens de Joodse levenswijze te kunnen leven goed georganiseerd 

zijn. 

Minder positieve opmerkingen gaan met name over de sfeer binnen de gemeente. Niet alle leden voelen zich op 

hun gemak en gerespecteerd. Dit gevoel krijgen zij van andere (orthodoxe) leden, maar ook van het bestuur. 

Daarnaast ervaren joden de lidmaatschapsbijdrage als te hoog. Zeker als men daarbovenop apart moet betalen 

voor losse activiteiten.

Redenen om lid te zijn van de Joodse Gemeente Amsterdam hebben vooral te maken met het Joods-zijn

De belangrijkste redenen om lid te zijn, zijn de verbondenheid met andere joden en dat men verzekerd kan zijn 

van een plekje op de Joodse begraafplaats. Daarnaast zien we dat men het Joods Cultureel Centrum vooral 

bezoekt voor feesten en voor een bezoek aan de sjoel.

Over het vervangen van het huidige gebouw heerst verdeeldheid

Vier op de vijf joden bezoeken het Joods Cultureel Centrum minder dan eens per maand. Als men het centrum 

bezoekt, is dat vooral voor feesten en een bezoek aan de sjoel. joden verwachten vaker naar het Joods Cultureel 

Centrum te gaan als er (meer) activiteiten zouden zijn die hen aanspreken. 

Een deel van de joden is van mening dat het huidige gebouw aan vervanging toe is. Daarentegen waarderen joden 

de ruime opzet van het huidige centrum en de zalen die voor verschillende doeleinden te gebruiken zijn. 

HOOFDCONCLUSIE
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DE TOEKOMST VAN DE JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM STAAT ONDER DRUK EN JODEN ZIJN WISSELEND 
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Plannen voor nieuw Joods Cultureel Centrum bevatten een aantal aansprekende elementen

Opvallend is dat met name oud- en niet-leden positief zijn over de doelstelling van het nieuwe centrum. Onder 

leden heeft 37% weerstand tegen de plannen, zij geven aan dat zij niet verwachten dat alleen een nieuw centrum 

een impuls gaat geven. Er moet volgens hen ook gewerkt worden aan de sfeer, de competentie van het bestuur, 

de huidige activiteiten en het onderwijs voor kinderen.

Joden die de plannen van het nieuwe centrum wel aansprekend vinden, zijn vooral positief over activiteiten die 

verbonden zijn met het Joods-zijn. Een zwembad en fitnessruimte zijn voor slechts een kleine groep 

aansprekend. 

HOOFDCONCLUSIE
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Ondanks dat joden belang hechten aan de instandhouding van de Joodse gemeenschap, daalt het ledenaantal de 

laatste jaren. De nieuwe plannen voor een nieuw Joods Cultureel Centrum voelen als een logische reactie van het 

bestuur op deze ontwikkeling. Het lijkt ons echter ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat niet alle 

leden er vertrouwen in hebben dat een nieuwe centrum een impuls zal geven aan de Joodse gemeenschap en dat 

er een aanzienlijke groep is die weerstand heeft tegen de plannen.

Er is echter wel enige draagkracht voor de nieuwe plannen : vier op de tien zijn positief over het nieuwe centrum. 

Daarnaast zien wij dat er veel potentie lijkt te zitten bij oud- en niet-leden. Het is echter wel zo dat er flink 

geïnvesteerd moet worden om het vertrouwen terug te winnen van huidige leden die momenteel niet positief zijn. 

Onderstaande aanbevelingen moeten helpen bij het versterken van draagkracht onder huidige leden en het 

(opnieuw) binden en boeien van oud- en niet-leden. 

Meer leven in de brouwerij

Joden vinden dat er momenteel te weinig activiteiten plaatsvinden in het Joods Cultureel Centrum. Er heerst wél 

enthousiasme over de nieuwe plannen en activiteiten. Met name activiteiten gericht op verbinding met het Joods-

zijn spreken aan. Het is daarom raadzaam om in het nieuwe centrum veel tijd te investeren in aansprekende 

activiteiten, zoals religieuze feesten, diensten in de sjoel en activiteiten in de kosjere (satelliet)keuken. Ook 

discussieavonden worden geopperd. Focus hier niet alleen op de oudere joden, maar zorg ook dat jongeren zich 

aangesproken voelen. Zij zijn tenslotte degenen die de Joodse gemeenschap in stand kunnen houden. 

Daarnaast verwachten wij dat een nieuw gebouw kan helpen een impuls te geven aan de Joodse gemeenschap. 

Een redelijk grote groep (43%) is van mening dat het huidige gebouw toe is aan vervanging. Een nieuw gebouw 

kan gezien worden als een nieuw startpunt voor een levendig centrum. Het is belangrijk dat er direct veel 

activiteiten op de agenda staan waar - ook de maanden na opening – continuïteit in blijft. 

ONZE VISIE
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Activiteiten die gericht zijn op het Joods-zijn

De plannen voor een fitnessruimte en zwembad in het nieuwe Joods Cultureel Centrum worden niet positief 

ontvangen door joden. Ons advies is daarom om dit te schrappen uit de plannen. Organiseer vooral activiteiten 

die gericht zijn op het Joods-zijn en die de onderlinge verbondenheid kunnen versterken. 

Een sfeer waar alle joden zich welkom en gerespecteerd voelen

De huidige sfeer wordt niet door iedereen als prettig ervaren. Deze sfeer lijkt veroorzaakt te worden door zowel 

de (orthodoxe) leden als het bestuur. 

• Leden die een minder strenge geloofsovertuiging hebben voelen zich niet altijd gerespecteerd door de 

orthodoxe leden. Liberale joden hebben het gevoel dat er een vaste kern van orthodoxe leden de dienst 

uitmaakt in het centrum. Zij voelen zich vanwege hun meer liberale levensstijl niet altijd thuis. Probeer daarom 

om een meer open gemeenschap te worden met ruimte voor joden met verschillende geloofsovertuigingen. 

• Het bestuur wordt door joden gezien als een bestuur dat weinig initiatief toont en weinig betrokken is. Ons 

advies is dat het bestuur meer het voortouw neemt in het vergroten van het aantal activiteiten. De organisatie 

hoeft niet volledig bij het bestuur te liggen, als zij maar wel initiatief neemt. Dit zal het beeld van een 

afwachtend bestuur kunnen veranderen naar een proactief bestuur. Door hierbij jonge vrijwilligers aan te 

haken, worden mogelijk ook meer jonge leden aangesproken om activiteiten bij te wonen.

Een lidmaatschapsbijdrage die eerlijker voelt 

Leden ervaren de huidige lidmaatschapsbijdrage als te hoog. Dit komt met name doordat joden het gevoel 

hebben dat zij er weinig voor terug krijgen – los van een plek op de Joods begraafplaats en het bezoeken van de 

sjoel. Voor activiteiten moeten joden apart betalen en dat gaat tegen hun idee van een lidmaatschap in. Ons 

advies is daarom om de activiteiten zoveel mogelijk gratis toegankelijk te maken voor huidige leden. Dit verlaagt 

de drempel voor deelname aan een activiteit. 

ONZE VISIE
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EEN MINDERHEID IS POSITIEF OVER DE JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM EN OVER DE TOEKOMST VAN DE 
GEMEENTE (1/2)
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22%
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Basis: allen (n=446)

Zeer positief Positief

Neutraal Negatief

Zeer negatief Weet niet/geen mening

Open vraag nog 
hierbij

• Oud-leden zijn minder positief over de Joodse Gemeente Amsterdam (21%) dan leden (30%) en niet-leden 

(49%).

• Er zijn geen verschillen in oordeel tussen actieve en minder actieve sjoelbezoekers.



• Opvallend is dat niet-leden vaak wel positief zijn over de toekomst van de Joodse Gemeente Amsterdam.

DEELCONCLUSIE 1
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EEN MINDERHEID IS POSITIEF OVER DE JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM EN OVER DE TOEKOMST VAN DE 
GEMEENTE (2/2)
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Joden die positief zijn over de Joodse Gemeente Amsterdam vinden dat het de Joodse infrastructuur in stand 

houdt. Dit bevordert volgens hen de mogelijkheden om in Nederland Joods te leven en het behoudt de band 

tussen Joodse Amsterdammers. Er zijn joden voor wie de Joodse Gemeente Amsterdam voelt als een warm bad; 

zij voelen zich altijd welkom en krijgen hulp van het bestuur, vrijwilligers en overige leden wanneer nodig.

 Het feit dat er een Joodse gemeente is - een groeiende, levende gemeente - is dagelijks reden voor 

dankbaarheid en vreugde.

 Het is een toegankelijke gemeente waar, naar mijn mening, iedereen zich op zijn gemak voelt. Voor mij was 

het als een warm bad! Dit vind je bij weinig Joodse gemeenschappen terug.

Daarnaast is een aantal positief over de activiteiten. Men is tevreden over de basisvoorzieningen die 

georganiseerd worden om Joods te kunnen leven. Joden uiten hun tevredenheid over onder andere de 

begraafplaatsen, de kwaliteit van de sjoel en Brit Mila. Daarnaast noemt men de sociale activiteiten. Joden vinden 

de activiteiten erg leuk en geven aan dat deze steeds beter onder de aandacht worden gebracht. 

 Joodse Gemeente Amsterdam zorgt goed voor een aantal van de essentiële religieuze voorzieningen 

(begraafplaatsen, Kashruth, sjechita, Beth Din, gioer, get, eruv, et cetera), initieert sociale activiteiten en 

ondersteunt de aangesloten sjoelgemeenschappen met geld en gebouwen.

 Ik vind dat er leuke activiteiten worden georganiseerd, gevarieerd van sociaal tot leerzaam. 

Enkelen spreken hun bewondering uit voor alle organisatorische zaken rondom de Joodse Gemeente Amsterdam 

die volgens hen door een redelijk kleine groep mensen geregeld worden.

 Het is mooi om te zien hoe hard mensen zich voor de Joodse gemeente inzetten, naast hun dagelijkse werk en 

ondanks alle tegenslagen.

 Ik heb veel waardering voor de inzet van alle vrijwilligers, inclusief bestuur. 

POSITIEVE ASPECTEN AAN DE JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM ZIJN INSTANDHOUDING VAN DE JOODSE 
CULTUUR, DE ACTIVITEITEN EN DE VRIJWILLIGE INZET  



DEELCONCLUSIE 1
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Anderzijds zijn er joden die minder positief zijn over de Joodse Gemeente Amsterdam. Zo hebben liberale joden 

het gevoel dat zij door orthodoxe joden niet volledig gerespecteerd worden binnen de gemeente. Ook hebben 

sommige joden het gevoel dat de focus binnen de gemeente met name ligt op de religieuze activiteiten van het 

Jodendom met een traditioneel karakter. Dit spreekt hen niet aan.

 De Joodse gemeente in Nederland kan niet echt verbinding leggen als het alleen aandacht geeft aan de 

religieuze kant van het Jodendom via sjoeldiensten en activiteiten rondom de chagim. Discussieavonden over 

Joodse filosofie, Israël, Halacha en de 21e eeuw zijn slechts een paar ideeën die bij mij naar boven komen.

 De JGA is niet gericht op niet-orthodoxe mensen. Als je je niet aan alle regels houdt, hoor je er niet bij.

Andere minder positieve opmerkingen gaan over het bestuur. Zo geeft men aan dat men het niet altijd eens is met 

de bestuurlijke beslissingen en dat er weinig vernieuwing is binnen het bestuur. Daarnaast ervaart men soms ook 

een onaangename houding vanuit het bestuur naar leden.  

 Er worden verkeerde beslissingen genomen door verkeerde mensen op de verkeerde plek.

 Wat mij het meest ergert is dat zij totaal niets geven om hun leden. Als je hen schrijft, antwoorden ze niet eens.

Er zijn ook joden die de hoogte van het lidmaatschap als minpunt ervaren. Men vindt het vervelend dat zij naast 

het reguliere lidmaatschap apart moet betalen voor basisvoorzieningen zoals de sjoel. 

 De beloofde en toegezegde contributieverlaging is nooit gekomen, integendeel.

 Ik betaal dubbel: voor zowel NIHS als de sjoelgemeenschap.

Tot slot hebben sommige joden er moeite mee dat het Joodse onderwijs is afgeschaft. Dit is volgens hen een zeer 

belangrijk onderdeel van het lidmaatschap, omdat het zorgt voor een toekomstbestendigheid van de gemeente. 

 Een Joodse gemeente die geen Joods onderwijs verzorgt, denkt niet aan de toekomst!

MINDER POSITIEF ERVAREN JODEN DE HOUDING TEN OPZICHTE VAN MINDER ORTHODOXE JODEN, HET 
BESTUUR, DE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE EN HET AFSCHAFFEN VAN HET JOODSE ONDERWIJS (1/3)



• Over de kosten van het lidmaatschap zijn vier op de tien (zeer) ontevreden.

• Leden zijn relatief vaker tevreden over de hoogte van het lidmaatschap.

• Niet-leden zijn vaker tevreden over het soort activiteiten en de betrokkenheid van het bestuur.
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MINDER POSITIEF ERVAREN JODEN DE HOUDING TEN OPZICHTE VAN MINDER ORTHODOXE JODEN, HET 
BESTUUR, DE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE EN HET AFSCHAFFEN VAN HET JOODSE ONDERWIJS (2/3)

Leden Oud-
leden

Niet-
leden

22% 28% 32%

21% 25% 34%

27% 12% 15%

20% 12% 34%4%

1%

2%

1%

17%

22%

21%

23%

24%

23%

32%

34%

20%

25%

21%

17%

15%

15%

10%

8%

20%

15%

14%

17%

Betrokkenheid van het

bestuur

Hoogte van de kosten voor

lidmaatschap

Het soort activiteiten

Hoeveelheid activiteiten

Als het gaat om de Joodse Gemeente Amsterdam, in hoeverre bent u tevreden of 

ontevreden over het volgende?

Basis: allen (n=448)

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / geen mening

Top 2 tevredenheid: (zeer) 
tevreden
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MINDER POSITIEF ERVAREN JODEN DE HOUDING TEN OPZICHTE VAN MINDER ORTHODOXE JODEN, HET 
BESTUUR, DE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE EN HET AFSCHAFFEN VAN HET JOODSE ONDERWIJS (3/3)

19%

24%

1%

12%

29%

40%

Weet ik niet/ geen mening

Andere reden(en), namelijk...

Ik voel me in het Joods Cultureel Centrum niet altijd

veilig

Het Joods Cultureel Centrum is te ver weg

Ik vind de sfeer niet prettig

De georganiseerde activiteiten spreken mij niet aan

Wat zijn voor u redenen om het Joods Cultureel Centrum niet vaker te bezoeken?

Basis: allen (n=448)

• Als andere redenen om centrum niet te bezoeken, noemt men het ontbreken van activiteiten: 
• Er is geen reden om te gaan, aangezien er niks wordt georganiseerd.



• Als andere redenen noemt men vaak het buiten de regio wonen of het lid zijn van een andere Joodse 

organisatie (vaak Portugees-Israelietische Gemeente). Ook voelen enkelen zich niet welkom: 

• Ik voel mij als Jodin uit de provincie daar niet thuis en niet welkom.
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DE SFEER, DE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE EN HET VERHUIZEN NAAR EEN ANDERE REGIO ZIJN DE 
BELANGRIJKSTE REDENEN OM HET LIDMAATSCHAP OP TE ZEGGEN

63%

7%

14%

8%

8%

15%

10%

48%

2%

2%

20%

25%

35%

37%

Andere reden(en), namelijk...

Weet ik niet

De locatie van het culturele centrum is voor mij niet goed bereikbaar

De georganiseerde activiteiten spreken mij niet aan

Het past niet bij mij mijn geloofsbeleving

Te hoge kosten voor lidmaatschap

De sfeer spreekt mij niet aan

Wat zijn voor u redenen om geen lid (meer) te zijn van de Joodse Gemeente Amsterdam?

Basis: oud-leden JGA (n=60) en niet-leden JGA (n=59)

Oud-leden Niet-leden

N in basis. Uit legenda
Hele rapport lid geweest 
aanpassen
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• Als andere redenen om lid te zijn noemen leden solidariteit aan de gemeenschap, de halachische verplichting 

en het zien van het lidmaatschap als bijdrage aan de instandhouding van de gemeenschap: 

• Het solidariteitsprincipe. Ik vind het belangrijk dat Joodse zaken in stand blijven, ondanks dat ik niet overal 

gebruik van maak.
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VERBONDENHEID MET HET “JOODS-ZIJN” EN DE JOODSE BEGRAFENIS ZIJN DE BELANGRIJKSTE REDENEN 
OM LID TE ZIJN

30%

1%

4%

12%

16%

17%

28%

60%

67%

Andere reden(en), namelijk...

Weet ik niet

Ik ben automatisch lid via mijn ouders

De sfeer

Gebruik kunnen maken van het Joods Cultureel Centrum

Familie, vrienden en bekenden zijn ook lid

Deel kunnen nemen aan activiteiten

Mij verbonden voelen met andere Joden

De mogelijkheid om een Joodse begrafenis te krijgen

Wat zijn voor u redenen om lid te zijn van de Joodse Gemeente Amsterdam?

Basis: leden (n=329)
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FEESTEN ZIJN DE BELANGRIJKSTE REDEN OM HET JOODS CULTUREEL CENTRUM TE BEZOEKEN. DE 
ACTIVITEITEN EN DE SFEER ZIJN REDENEN OM NIET TE GAAN

6%

23%

8%

22%

30%

37%

48%

Weet ik niet/ geen mening

Andere reden(en), namelijk...

Huren van een ruimte

Sociale contacten

Studie en educatie

Bezoek sjoel/synagoge

Feesten

Wat zijn voor u redenen om het Joods Cultureel Centrum te bezoeken?

Basis: Indien men het JCC wel eens bezoekt (n=400)

• Als andere reden(en) om het Joods Cultureel centrum te bezoeken noemt men onder andere vergaderingen en 
kelim mikwe.
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• Er is geen verschil in het deel van de leden, oud-leden en niet-leden dat van mening is dat het gebouw aan 

vervanging toe is.
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VIER OP DE TIEN JODEN VINDEN DAT HET GEBOUW AAN VERVANGING TOE IS
7% heeft hier geen 
mening, hoe geef ik dat 
weer? Kan wel zeggen 
“basis: allen, behalve 
“geen mening” maar dan 
moet ik de N zelf 
uitrekenen?

21%

22%

17%

15%

13%

11%

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: ‘Ik vind dat 

het huidige gebouw van het Joods Cultureel Centrum aan vervanging toe is’

Basis: allen (n=448)

Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens

Oneens Helemaal oneens Weet niet/geen mening
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EEN MINDERHEID IS POSITIEF OVER HET HUIDIGE JOODS CULTUREEL CENTRUM 

+ open vraag hier nog 
bij

3%

21%

40%

23%

6%

7%

Alles bij elkaar, hoe positief of negatief bent u over het gebouw Joods 

Cultureel Centrum en de activiteiten die hier worden georganiseerd?

Basis: allen (n=448)

Zeer positief Positief Neutraal

Negatief Zeer negatief Weet niet/geen mening

• Er is geen verschil in waardering tussen leden, oud-leden en niet-leden.
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Joden vinden het gebouw ruim, maar ook sterk verouderd 

Joden die positief zijn over het Joods Cultureel centrum zijn dat onder andere omdat zij het centrum een prettige 

plek vinden om andere joden te ontmoeten. Daarnaast noemen zij als positieve elementen van het gebouw dat 

het ruim is opgezet en dat de zalen voor veel verschillende doeleinden te gebruiken zijn. Er zijn ook joden die 

expliciet noemen dat ze het heel prettig vinden dat er goede beveiliging aanwezig is. 

 Zo nu en dan organiseert de NIHS iets leuks en interessants en dan vind ik het fijn om mensen weer te 

ontmoeten. 

 De bewaking voldoet aan alle eisen, naar mijn mening. 

Er zijn ook joden die minder tevreden zijn over het gebouw. Zij noemen bijvoorbeeld dat het gebouw weinig sfeer 

en warmte uitstraalt. Dit komt onder andere door de inrichting en het onderhoud van het gebouw. Men vindt het 

gebouw verouderd en niet passen bij deze tijd. 

 Het gebouw is niet met de tijd meegegaan en slecht onderhouden.

De meningen over de sfeer in het Joods Cultureel Centrum zijn verdeeld 

Er zijn joden die aangeven dat er een gezellige sfeer hangt tijdens de activiteiten. Er zijn echter ook geluiden dat 

joden zich niet thuis voelen in het Joods Cultureel Centrum en zich weggekeken voelen. 

 Het is niet het gebouw, het zijn de mensen en dan vooral de bestuurders waar een rare sfeer vandaan komt.

 De synagoge is gevoelsmatig niet voor alle leden. 

 Het draait in dit gebouw om een specifiek groep mensen die bepalen wat er gebeurt, hoor je daar niet bij, dan 

voel je je alles behalve welkom.

POSITIEF IS DAT HET GEBOUW RUIM IS EN VOOR VEEL DOELEINDEN GEBRUIKT KAN WORDEN, OVER DE 
SFEER EN DE ACTIVITEITEN ZIJN DE MENINGEN VERDEELD (1/2)
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Sommigen zijn tevreden over de activiteiten en noemt dat alles goed georganiseerd is. Daarnaast zijn joden veelal 

te spreken over de kwaliteit van de sjoeldiensten. 

 De feesten die ik heb gehad zijn altijd goed georganiseerd en beveiligd.

 Ik ben zeer tevreden over de sjoel, enige in Amsterdam die regulier minjen heeft.

Er zijn echter ook joden die vinden dat er te weinig wordt georganiseerd en behoefte hebben aan meer 

verschillende activiteiten. Als verbeterpunt wordt er bijvoorbeeld aangedragen dat de activiteiten in een moderner 

jasje gestoken mogen worden en dat er behoefte is aan meer activiteiten gericht op het Jodendom. 

 Ik vind dat er nauwelijks activiteiten worden georganiseerd. Bovendien is het voor mij te ver uit de buurt. Al is 

dat wel overkomelijk als er meer interessante activiteiten zouden zijn.

 Er mogen meer en veelzijdigere lezingen worden georganiseerd.

In de waardering van de activiteiten zien wij een tegenstrijdigheid: aan de ene kant zijn er joden die de activiteiten 

te religieus vinden, terwijl er ook joden zijn die in de activiteiten juist geen link zien met het Jodendom. 

 Ik heb de indruk er altijd met een lange rok naartoe te moeten. Stijfjes en voor de religieuzen bedoeld.

 De meeste activiteiten hebben in mijn visie helemaal niets met het Jodendom te maken. 

Tot slot lijkt er niet voor iedereen een noodzaak om de activiteiten in het Joods Cultureel Centrum te organiseren. 

Wat een aantal betreft kunnen de activiteiten ook op andere locaties in de buurt georganiseerd worden. 

 Verkoop het huidige gebouw en huur voor veel minder geld een andere ruimte voor activiteiten.

 Er is totaal geen behoefte meer aan zo’n gebouw. Van de faciliteiten zal geen gebruik meer worden gemaakt. 

Huur gewoon ergens een zaal wanneer het echt nodig is.

POSITIEF IS DAT HET GEBOUW RUIM IS EN VOOR VEEL DOELEINDEN GEBRUIKT KAN WORDEN, OVER DE 
SFEER EN DE ACTIVITEITEN ZIJN DE MENINGEN VERDEELD (2/2)
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DEELCONCLUSIE 2

VIER OP DE VIJF JODEN BEZOEKEN HET JOODS CULTUREEL CENTRUM MINDER DAN EENS PER MAAND

10%

2%

9%

16%
18%

15%

19%

10%

Eens per week of

vaker

Eens per twee

weken

Eens per maand Eens per kwartaal Eens per half jaar Eens per jaar Minder vaak dan

eens per jaar

Nooit

Hoe vaak komt u ongeveer in het Joods Cultureel Centrum?

Basis: allen (n=448)

• Leden komen uiteraard het vaakst in het Joods Cultureel Centrum, een kwart komt hier minstens eens per 

maand (oud-leden: 7%, niet-leden: 19%). 

• Daarentegen komt een kwart van de leden minder dan eens per jaar (25%). Dit is een iets kleinere groep dan bij 

oud-leden (43%) en niet leden (41%).

21%
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• Opvallend is dat de leden het doel van het nieuwe Joods Cultureel Centrum het minst vaak aansprekend 

vinden. 
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EEN KRAPPE MEERDERHEID VINDT HET DOEL VAN HET NIEUWE JOODS CULTUREEL CENTRUM 
AANSPREKEND

44%

27%

16%

21%

36%

32%

33%

33%

14%

15%

16%

15%

8%

14%

11%

17%

19%

17%

7%

2%

2%

3%

Niet-leden

(n=59)

Oud-leden

(n=60)

Leden

(n=329)

Totaal

(n=448)

In hoeverre vindt u dit doel wel of niet aansprekend?

Basis: allen (n=448)

Zeer aansprekend Aansprekend Neutraal Niet aansprekend Helemaal niet aansprekend Weet niet / geen mening

Doel: Er zijn 

plannen voor het 

bouwen voor een 

nieuw Joods 

Cultureel 

Centrum. Dit 

centrum heeft als 

doel het creëren 

van een grotere 

betrokkenheid bij 

het Joodse leven. 

Dit geldt zowel 

voor Joden die lid 

zijn van de 

Joodse Gemeente 

Amsterdam als 

voor degenen die 

niet lid zijn, en 

zowel binnen 

Amsterdam als 

daarbuiten.
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VIER OP DE TIEN ZIJN POSITIEF OVER DE CONCRETE PLANNEN VOOR HET JOODS CULTUREEL CENTRUM

25%

17%

10%

13%

44%

20%

25%

27%

22%

30%

23%

24%

15%

18%

15%

13%

19%

16%

8%

5%

5%

6%

Niet-leden

(n=59)

Oud-leden

(n=60)

Lid

(n=329)

Totaal

(n=448)

Alles bij elkaar, hoe positief of negatief bent u over de plannen voor het nieuwe Joods 

Cultureel Centrum?

Basis: allen (n=448)

Zeer positief Positief Niet positief, maar ook niet negatief Negatief Zeer negatief Weet niet / geen mening

• Vooral niet-leden zijn positief over de plannen voor het nieuwe Joods Cultureel centrum. 

• Bij leden heeft 37% weerstand tegen de plannen.



Joden die positief zijn over de nieuwe plannen verwachten dat het nieuwe Joods Cultureel Centrum een impuls 

kan geven aan de Joodse Gemeente Amsterdam. Men verwacht dat dit men name komt door de activiteiten. Veel 

joden geven aan dat zij het belangrijk vinden als het centrum ook als ontmoetingsplek voor jongeren dient. 

Alleen dan kan de gemeenschap in stand gehouden worden en het dalende ledenaantal worden tegengehouden. 

 Het Joodse leven laten groeien! Aantrekkelijk voor meer joden! Joden bij elkaar brengen! 

 Het is ook zeker belangrijk om voor onze jeugd een veilige plek te creëren waar gezelligheid heerst en dit ook 

uitstraalt. Iets waar ze elkaar kunnen ontmoeten met activiteiten die hen aanspreken.

Daarnaast zijn er joden positief omdat het gebouw aan vernieuwing toe is. Aan de locatie hoeft volgens hen niets 

veranderd, omdat het centrum volgens hen goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Als positief punt van de 

nieuwe plannen noemen joden ook dat het hen een verstandig idee lijkt om het gebouw kostenneutraal laten zijn 

door verhuur van appartementen.

 Vernieuwing is altijd goed. Verstandig om het te combineren met wonen qua financiële haalbaarheid.

 Ik vind dat de tijd er rijp voor is en dat het heel belangrijk is het JCC up-to-date te hebben voor de huidige en 

komende generaties. Zeker als het bekostigt kan worden uit de verkoop van de appartementen.

 De locatie is zeer gunstig en een moderner jasje zal zeker goed staan.

Een belangrijke opmerking die joden maken is dat het nieuwe centrum toegankelijk moet zijn voor iedereen. In de 

activiteiten moet geen onderscheid gemaakt worden naar leeftijd, geloofsbeleving of hoe vermogend iemand is.  

 Ik hoop dat met het nieuwe gebouw de mentaliteit van de mensen zal veranderen en mensen van buiten 

Amsterdam geaccepteerd worden.
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POSITIEF AAN DE PLANNEN IS DAT EEN NIEUW GEBOUW DE GEMEENTE EEN IMPULS KAN GEVEN, NEGATIEF 
IS DAT ALLEEN EEN GEBOUW GEEN OPLOSSING IS VOOR HUIDIGE KWESTIES (1/2)



Er zijn ook joden die minder positief aankijken tegen de nieuwe plannen. Zij denken onder andere dat een nieuw 

gebouw niet de oplossing is voor het teruglopende ledenaantal. Zij vinden dat er eerder gewerkt moet worden 

aan de sfeer, de competentie van het bestuur, de huidige activiteiten en het onderwijs voor kinderen.

 Waarom zou men als er een nieuw gebouw is wel komen? Misschien in begin tot nieuwigheid er af is. 

 Men dient te investeren in diverse hoekstenen van de Joodse samenleving. Het gebouw is secundair.

Daarnaast is het nieuwe centrum volgens sommigen zonde van het geld, omdat het huidige ledenaantal te klein is 

voor een dergelijke investering. Joden die deze opmerkingen maken hebben er geen vertrouwen in dat de nieuwe 

ideeën en activiteiten zorgen voor nieuwe aanwas. Volgens hen moet er eerst geïnvesteerd worden in de huidige 

Joodse infrastructuur (onderwijs/activiteiten) en is het bouwen van een nieuw centrum geen oplossing.

 Met 1600 leden kun je niet van dit soort grote projecten uitvoeren. Het risico dat het een flop wordt is te groot.

 Zorg nou eerst eens voor meer leden en leven in de brouwerij. Dan zien we wel waar een groeiende kehila

behoefte aan heeft.

Een andere opmerking die minder positieve joden maken gaat het over het zwembad. Men heeft twijfels of het de 

investering waard is, aangezien (niet-orthodoxe) joden ook op openbare plekken kunnen zwemmen. Activiteiten 

die verbonden zijn met het Joods-zijn spreken meer aan. Zo noemen deelnemers bijvoorbeeld dat zij het veel 

belangrijker vinden als er bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in Joods onderwijs. 

 Zwembad en fitness zijn een bizarre investering als er wordt bezuinigd op Joods onderwijs.

Tot slot zijn er joden die hun vraagtekens zetten bij de veiligheid van het gebouw. Zeker als er appartementen 

boven het centrum worden gebouwd, kan de veiligheid van leden en bewoners in het geding komen. 

 Maar de beveiliging lijkt me uitermate lastig worden en het idee van appartementen erboven al helemaal.

DEELCONCLUSIE 3

Ruigrok NetPanel - mei 201835

POSITIEF AAN DE PLANNEN IS DAT EEN NIEUW GEBOUW DE GEMEENTE EEN IMPULS KAN GEVEN, NEGATIEF 
IS DAT ALLEEN EEN GEBOUW GEEN OPLOSSING IS VOOR HUIDIGE KWESTIES (2/2)



DEELCONCLUSIE 3

Ruigrok NetPanel - mei 201836

ACTIVITEITEN DIE VERBONDEN ZIJN MET HET JOODS-ZIJN SPREKEN AAN, SPORTACTIVITEITEN SPREKEN 
MINDER AAN

18%

22%

33%

37%

53%

54%

58%

64%

68%

72%

74%

66%

58%

34%

29%

24%

16%

23%

13%

11%

12%

11%

Zwembad

Fitnessruimte

Gezamenlijk dineren tijdens feestdagen of op sjabat

Gezamenlijk maaltijden bereiden

Kosjere bar

Vergaderzalen

Winkel met traditionele Joodse artikelen

Sjoel/synagoge

Kosjere (satelliet)keuken

Grote feestzaal

Auditorium

We willen graag van u weten, in hoeverre u de volgende mogelijke functies van het nieuwe 

gebouw wel of niet aansprekend vindt

Basis: allen (n=448)

(Zeer) aansprekend (Helemaal) niet aansprekend

• Net als bij het overall oordeel zien we dat de niet-leden de functies van het nieuwe gebouw vaker aansprekend 

vinden. 
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Centrale vraag en afgeleide vraagstellingen

Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag:

Welke wensen en behoeften heeft de Joodse gemeenschap als het gaat om de invulling van het nieuwe Joods 

Cultureel Centrum?

Bij deze hoofdvraag horen de volgende subvragen:

• Wat zijn redenen om wel of niet lid te zijn van de Joodse Gemeente Amsterdam?

• Hoe kijkt de Joodse gemeenschap aan tegen de plannen voor invulling van het nieuwe Joods Cultureel 

centrum?

• In welke functionaliteiten en activiteiten heeft men interesse?

Methode kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat primair uit leden van 

de Joodse Gemeente Amsterdam. Secundair is het onderzoek gericht op oud-leden en niet-leden.

BIJLAGEN
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Respons

In totaal hebben 448 Joden de vragenlijst helemaal ingevuld. Er zijn 1.220 uitnodigingen voor het onderzoek 

verstuurd. Naar Joden die niet hebben gereageerd op de eerste uitnodiging voor het onderzoek, is een 

herinneringsmail gestuurd. De respons op het nieuwsbriefbestand bedraagt 29%.
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Omschrijving Aantal

Aantal uitnodigingen (bruto steekproef) 1.220

Bouncers (niet bereikt) 196

Gestart met vragenlijst 594

Afgehaakt 137

Uitgescreend (niet goed ingevuld) 4

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) vanuit 
bestand

302

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) via 
open link

146

Totaal gekwalificeerde deelnemers 448



Steekproefomvang en betrouwbaarheid

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft zijn of haar 

mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, 

dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij een steekproefomvang van n=448 bedraagt 

de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 3,7%.

Steekproef en steekproefkader

Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het nieuwsbriefbestand van de Joodse Gemeente 

Amsterdam. Daarnaast heeft de Joodse Gemeente Amsterdam een open link geplaatst in haar nieuwsbrief en op 

haar Facebook pagina. Ook heeft zij open links verspreid die verschillende sjoels in hun nieuwsbrief hebben 

opgenomen.

Representativiteit

Er is geen referentiedata beschikbaar wat betreft de verdeling naar achtergrondkenmerken (zoals geslacht en 

leeftijd) van de doelgroepen. Vanwege het ontbreken hiervan kunnen we geen uitspraken doen over de 

representativiteit van de steekproeven.

Vragenlijst

De vragenlijst heeft online gestaan van 2 mei 2018 tot en met 17 mei 2018. De vragenlijst is in nauw overleg met 

de Joodse Gemeente Amsterdam tot stand gekomen. Gemiddeld hebben Joden 14 minuten nodig gehad om de 

vragenlijst in te vullen.
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Geslacht Bezoek sjoel

Man 57% Vaker dan 4x per week 11%

Vrouw 43% 1 – 3x per week 40%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eens per maand 17%

Leeftijd (76% heeft antwoord gegeven) Eens per kwartaal 9%

Tot 34 jaar 10% Eens per half jaar 1%

35 t/m 44 jaar 14% Alleen op bijzondere 20%

45 t/m 54 jaar 14% dagen of gelegenheden

55 t/m 65 jaar 21% Nooit 2%

65 t/m 74 jaar 29% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 jaar en ouder 14% Kinderen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ja, thuiswonend 34%

Lengte lidmaatschap JGA? (73%) Ja, uitwonend 50% Waarvan 53% lid JGA

Korter dan 10 jaar 9% Nee 18%

10 tot 20 jaar 13% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Langer dan 20 jaar 75% Joodse onderwijsvormen gevolgd door kind(eren)

Weet ik niet 3% Joodse dagschool 68%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Buiten normale school 24%

Kosjere huishouding (extra) Joodse les

Ja 65% Anders 11%

Nee 35% Geen 17%
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PROFIEL - LEDEN JOODSE GEMEENSCHAP AMSTERDAM

LID JGA

david brilleslijper


david brilleslijper


david brilleslijper
- 43% is ouder dan 65 , 35% middelbaar (45-65)
- 11% is zeer orthodox
- 22% komt < 3 keer per jaar naar sjoel�



Geslacht Kosjere huishouding

Man 57% Ja 53%

Vrouw 43% Nee 47%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leeftijd (77% heeft antwoord gegeven) Kinderen

Tot 34 jaar 9% Ja, thuiswonend 48%

35 t/m 44 jaar 17% Ja, uitwonend 38%

45 t/m 54 jaar 28% Nee 18%

55 t/m 65 jaar 11% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 t/m 74 jaar 24% Uitwonende kinderen lid van de JGA*

75 jaar en ouder 11% Ja 22%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nee 78%

Bezoek sjoel - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vaker dan 4x per week 13% Joodse onderwijsvorm gevolgd door kind*

1 – 3x per week 23% Joodse dagschool 34%

Eens per maand 10% Buiten normale school 10% 

Eens per kwartaal 10% (extra) Joodse les

Eens per half jaar 8% Anders 11%

Alleen op bijzondere 28% Geen 34%

dagen of gelegenheden

Nooit 7% * Vanwege het kleine aantal antwoorden (n<30) moeten deze resultaten als indicatief beschouwd worden
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PROFIEL - OUD-LEDEN JOODSE GEMEENSCHAP AMSTERDAM

LID JGA

david brilleslijper
- 39% is middelbaar (45-65), 35% 65+ (minder oud dan leden)
- 13% is zeer orthodox, 35% niet (beide hoger dan bij leden)
- 2 keer zoveel kinderen geen joods onderwijs dan bij leden�



Geslacht Kosjere huishouding

Man 63% Ja 51%

Vrouw 37% Nee 49%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leeftijd (91% heeft antwoord gegeven) Kinderen

Tot 34 jaar 15% Ja, thuiswonend 34%

35 t/m 44 jaar 7% Ja, uitwonend 25%

45 t/m 54 jaar 19% Nee 46%

55 t/m 65 jaar 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 t/m 74 jaar 20% Uitwonende kinderen lid van de JGA*

75 jaar en ouder 9% Ja 20%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nee 80%

Bezoek sjoel - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vaker dan 4x per week 10% Joodse onderwijsvorm gevolgd door kind*

1 – 3x per week 25% Joodse dagschool 25%

Eens per maand 14% Buiten normale school 10% 

Eens per kwartaal 5% (extra) Joodse les

Eens per half jaar 3% Anders 10%

Alleen op bijzondere 29% Geen 55%

dagen of gelegenheden

Nooit 14% * Vanwege het kleine aantal antwoorden (n<30) moeten deze resultaten als indicatief beschouwd worden
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PROFIEL - NIET-LEDEN JOODSE GEMEENSCHAP AMSTERDAM

LID JGA

david brilleslijper
- redelijk deel is zeer orhodox (10% versus 11% bij leden),  
43% niet (veel hoger dan bij leden)
-veel middelbate leeftijd (49%)
- meer dan de helft geen joods onderwijs�



Methode kwalitatief

Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in de vorm van individuele diepte-interviews. Hiermee kregen we een 

eerste inzicht in de wensen en behoeften die de doelgroep heeft ten aanzien van het nieuw te bouwen Joods 

Cultureel Centrum en in hun argumentatie bij de beoordeling van de huidige plannen. Deze inzichten dienden als 

input voor de vragenlijst van het kwantitatieve onderzoek. 

Uitvoering

De interviews hebben plaatsgevonden op dinsdag 20 maart in het Joods Cultureel Centrum in Buitenveldert. De 

interviews duurden elk 60 minuten. Van een aantal gesprekken is een geluidsopnamen gemaakt. De deelnemers 

hebben als dank voor hun deelname een VVV bon ontvangen. 

Topic list en toonmateriaal

De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met de Joodse Gemeente Amsterdam tot stand is 

gekomen. De topic list is in de bijlagen opgenomen. Een week voorafgaand aan de gesprekken hebben 

deelnemers een informatiepakket ontvangen met korte uitleg van de plannen en enkele ‘artist impressions’ van 

het nieuwe gebouw. We hebben hen gevraagd deze informatie vooraf door te lezen en na te denken over sterke 

en zwakke punten van de plannen en verbetersuggesties.

Profiel deelnemers

In de selectie is rekening gehouden met een spreiding in huidige leden, oud-leden en niet-leden van de Joodse 

Gemeente Amsterdam. Daarnaast is er een spreiding op voorstanders en tegenstanders van het nieuwe culturele 

centrum. 

BIJLAGEN

Ruigrok NetPanel - mei 201844

ONDERZOEKSVERANTWOORDING



In opdracht van Joodse Gemeente Amsterdam, mei 2018

Gerard Blomsma, gerard@ruigroknetpanel.nl

Lianne Worrell, lianne@ruigroknetpanel.nl

Jesca Dembinski, jesca@ruigroknetpanel.nl

Silodam 1a, 1013 AL Amsterdam, Telefoon +31 (0)20 7820400, e-mail: info@ruigroknetpanel.nl, KvK 34135878, BTW 809001469B01, Bank
659170264
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