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Introductie



Ondanks dat de titel “Groei, hoe bereik je dat?” is, 
is het niet mijn intentie om te preken over of en
hoe je al dan niet zou moeten groeien. 
In plaats hiervan heb ik een aantal stellingen
voorbereid, waar ik graag uw meningen over zou
willen horen. 
Na ieder gesprek zal ik onderzoek m.b.t. deze
stellingen delen. Ik hoor tevens graag uw reactie
hierop!
Er zijn geen goede of foute antwoorden! 

Agenda en aanpak



“If the UK is to rebalance its economy and achieve high growth, the creative 

sector has a crucial role to play.” (Confederation of British Industry, 2010) 

“The often underestimated ‘Creative and Cultural Industries’ (CCIs) may offer a 

route to just that job creation – and the perfect platform for innovative forms of 
economic growth.” (South African Cultural Observatory, 2017)

“These creative powerhouses are creating new jobs weekly and help paving the 

way to reach one million new creative jobs by 2030.” (Creative Industry Council, 

2018)

“Projecting forward the higher than average growth rate of creative jobs since 

1997 would imply roughly one million new creative jobs by 2030.” (NESTA, 2018)



Er ligt een excessieve nadruk op de culturele en
creatieve sector als motor van (banen)groei. 

Stelling 1



Er is veel groei binnen de sector als collectief.1,2

Maar interne groei is slechts beperkt—zeker in de industrieën 

die vaak als ‘kern’ worden gezien.3 Je ziet vooral veel 

schaalverkleining.4

Groei komt vooral voort uit het aantal nieuwe starters.2,4 

Onderzoek [1/2]

1: https://www.nesta.org.uk/news/creative-industries-are-driving-economic-growth-across-uk-

track-create-one-million-new-creative-industries-jobs-between-2013-and-2030

2: https://issuu.com/immovator/docs/monitor_creatieve_industrie_2016

3: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1128420

4: http://www.immovator.nl/nieuws/creatieve-industrie-en-ict-dragen-substantieel-bij-aan-

economisch-herstel

https://www.nesta.org.uk/news/creative-industries-are-driving-economic-growth-across-uk-track-create-one-million-new-creative-industries-jobs-between-2013-and-2030
https://issuu.com/immovator/docs/monitor_creatieve_industrie_2016
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1128420
http://www.immovator.nl/nieuws/creatieve-industrie-en-ict-dragen-substantieel-bij-aan-economisch-herstel


De gemiddelde deelnemer aan ons onderzoek binnen de CCI 
verwacht binnen twee jaar 0.69 banen te creëren; 80.61%
verwacht helemaal geen banen te creëren. 74.51% is ZZPer.

De gemiddelde deelnemer aan ons onderzoek buiten de CCI 
verwacht binnen twee jaar 2.18 banen te creëren; 58.88%
verwacht helemaal geen banen te creëren. 52.83% is ZZPer.  
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Groei is fundamenteel onverenigbaar
met mijn activiteiten. 

Stelling 2



Werk in de sector in arbeidsintensief i.p.v. kapitaalintensief, 
wat schaalvoordelen beperkt (Rutten et al., 2004; Wiesand & 
Söndermann, 2005). 
Veel werk wordt stuksgewijs geproduceerd, is uniek of 
gepersonaliseerd (Caves, 2001). Technologie beinvloedt
productiviteit nauwelijks (Baumol en Bowen, 1965). 

Bepaalde activiteiten, zoals distributie, schalen echter wel
makkelijker op (Stam et al., 2008). 
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Rol Verwachtingen
banengroei

Verwachtingen groei
omzet [modus]

Schepper 0.56 Blijft ongeveer gelijk
Tussenpersoon 0.71 Blijft ongeveer gelijk
Producent 0.85 0 tot 25% groei
Distributeur 1.14 Blijft ongeveer gelijk
Educatie 0.52 Blijft ongeveer gelijk
Dienstverlener 0.97 Blijft ongeveer gelijk



Sector Verwachtingen
banengroei

Verwachtingen groei
omzet [modus]

Audiovisueel entertainment 0.66 Blijft ongeveer gelijk
Zakelijke dienstverlening 0.68 Blijft ongeveer gelijk
Cultureel erfgoed 0.48 Blijft ongeveer gelijk
Digitale creative diensten 1.27 0 tot 25% groei
Publiceren en geprinte media 0.28 0 tot 25% krimp
Uitvoerende kunsten 0.64 Blijft ongeveer gelijk
Visuele kunsten 0.52 Blijft ongeveer gelijk
Design & Architectuur 0.91 Blijft ongeveer gelijk
Overig 0.68 Blijft ongeveer gelijk



Groei is voor mij simpelweg geen doel. 

Stelling 3



Caves (2001) stelde dat werk in de CCI vooral ‘art for art’s sake’ 
is. Financiële en groei-georiënteerde doelen zijn vaak 
secundair. 

Klamer (2011) stelt dat de economische kant slechts 
instrumenteel is / moet zijn voor het realiseren van culturele 
waarde. 

Voss en collega’s (2000) vinden dat non-profit theaters 
ongeveer even kunst- als markt-georiënteerd zijn. 
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Belang van verschillende doelen



Sector Belang geld 
verdienen

Belang artistieke
vrijheid

Audiovisueel entertainment 5.43 5.99
Zakelijke dienstverlening 5.56 5.59
Cultureel erfgoed 5.33 5.66
Digitale creative diensten 5.38 5.45
Publiceren en geprinte media 5.45 5.94
Uitvoerende kunsten 5.39 6.22
Visuele kunsten 5.30 6.42
Design & Architectuur 5.49 6.11
Overig 5.44 5.98



Ik wil best groeien, maar ervaar teveel 
beperkingen om dit daadwerkelijk te bereiken. 

Stelling 4



Veel ‘standaard’ geldbronnen zoals banken kunnen niet alleen slecht 
met de eigenschappen van creatief werk omgaan, maar zijn er zelfs 
vijandig tegenover opgesteld (Banks et al, 2001). 

Townley en collega’s (2009: 946) stellen dan ook: “Er is geen 
onderpand voor een idee.” 

Veel ondernemers zijn afhankelijk van subsidies, maar het aantal 
ondernemingen groeit1, evenals de noodzaak van eigen geld.2

1: https://issuu.com/immovator/docs/monitor_creatieve_industrie_2016
2: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/23/cultuur-in-beeld-
2017/Rapport+Cultuur+in+Beeld.pdf
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https://issuu.com/immovator/docs/monitor_creatieve_industrie_2016
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/23/cultuur-in-beeld-2017/Rapport+Cultuur+in+Beeld.pdf
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Ervaring van verschillende beperkende factoren



Ik zie mijzelf gewoon niet als leider 
van een grote organisatie.
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Mintzberg (1998: 147) noemde het managen van (creatieve) 
professionals het hoeden van katten; veel professionals willen 
autonomie en hebben een heldere visie; de creatieve sector wordt 
dan ook wel als “extreem geval voor leiderschap” gezien (Abfalter, 
2013: 297). 

Er mist bovendien een duidelijk organisationeel sjabloon voor creatief 
werk (Banks et al., 2000). 

Veel culturele of creatieve ondernemers missen 
managementcapaciteiten als een kerneigenschap (Jeffcutt en Pratt, 
2002). 
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Zekerheid in uitvoeren verschillende taken



Groei zou mijn huidige activiteiten 
een positieve stimulans geven.

Stelling 6



Evaluatie van uitkomsten n.a.v. verdubbeling in vraag
naar goederen / diensten



Bedankt voor uw deelname!
Contact: haans@rsm.nl / @RFJ_Haans
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