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Waar gaat het
over?
De creatieve industrie herbergt ondernemers in allerlei soorten en maten. Ze hebben
gemeen dat ze producten en diensten leveren die zowel een economische als een culturele en creatieve waarde hebben (Haans & van Witteloostuijn, 2017). Sinds de opkomst
van het begrip ‘creatieve industrie’ is de discussie gevoerd over de betekenis van deze
term. Waar voorheen vooral werd gedacht aan de traditionele visuele en podiumkunsten,
vallen nu bijvoorbeeld ook design, architectuur, gaming, mode en in sommige gevallen
ook ICT onder de term ‘creatieve industrie’. Van een scherpe afbakening is geen sprake.
Ook accountants of andere hoogopgeleiden worden regelmatig onder de noemer ‘creatieve industrie’ gevangen. Niet alle ondernemers voelen zich even goed vertegenwoordigd
door deze manier van denken. Sommige ondernemers voelen zich thuis bij het idee van
een creatieve industrie, anderen houden zich er zo weinig mogelijk mee bezig en weer
anderen kunnen zich totaal niet vinden in de combinatie van de woorden ‘creativiteit’
en ‘industrie’ (van Vliet & Wijkhuijs, 2016). Ook vanuit het perspectief van beleid is het
gebrek aan scherpte weinig behulpzaam. Want op wie richt dat beleid zich nu eigenlijk?
Immers: wat werkt voor een accountant of een ICT’er, kan de plank volledig misslaan in
het geval van een schilder of schrijver. Hoe dan ook, de creatieve industrie heeft zich een
weg in beleidsstukken, gesprekken en gedachten gebaand.
De centrale term is het bijvoeglijk naamwoord “creatieve’. Creativiteit, verwachten
beleidsmakers, onderzoekers en allerlei belanghebbenden, is één van de sleutelfactoren
die bijdragen aan innovatie en groei van onze economie. Al jaren wordt de creatieve sector (of industrie; nog zo’n geval van onscherpe terminologie) gezien als één van de belangrijkste sectoren binnen de westerse samenleving (en mogelijk ook daarbuiten). Niet
alleen omdat bedrijven en ondernemers uit deze sector vanuit zichzelf een bijdrage leveren aan de groei van onze economie en het aantal banen, maar ook omdat ze door middel
van wat wordt aangeduid met de Engelse term crossovers gedacht worden een bijdrage te
leveren aan nieuwe innovaties in andere sectoren. Nederland heeft dan ook hoge verwachtingen van de creatieve sector (en dat geldt zeker niet alleen voor Nederland). Dit
blijkt onder meer uit de aanwijzing van de creatieve industrie als een nationale topsector,
alsmede uit de ambitie dat investeringen in de creatieve industrie ertoe zouden moeten
leiden dat Nederland één van de meest creatieve economieën van Europa wordt (jaarverslag 2015 – Topteam). De vraag is of deze hoge verwachtingen terecht zijn, of vooral de
voorbode van teleurstelling.
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De creatieve sector kent namelijk, misschien wel meer dan andere sectoren, haar
uitdagingen, zeker als het gaat om beleid. De sector is zeer gefragmenteerd, kent een
groot aantal zelfstandig ondernemers en de gemiddelde grootte van ondernemingen is
klein. De arbeidsomstandigheden, zowel voor werknemers als zelfstandigen, zijn vooral aan de kunstzinnige kant van de sector zorgwekkend, de markt is instabiel en snel
uit balans. Verdienmodellen staan onder druk. Deze constateringen zijn vooral relevant
voor wat als de kern van de creatieve sector kan worden beschouwd. De kern kan worden geïdentificeerd aan de hand van de intrinsieke drijfveren van de sleutelspelers: de
ondernemende “creatieven” (Haans & van Witteloostuijn, 2017). In de kern worden de
sleutelspelers gedreven door de sterke motivatie om te produceren. In economenjargon:
productie is zelf een component in de nutsfunctie van individuele creatieven. Of anders
gezegd: sleutelspelers in de kern van de creatieve sector ontlenen een nutsgevoel aan het
maken van wat zij willen maken. Een accountant zal vermoedelijk geen jaarverslagen
op onbezoldigde en vrijwillige basis blijven controleren na haar of zijn pensioen; een
kunstenaar blijft kunst produceren of hij of zij daar nou wel of niet voor wordt betaald.
Dat verschil is essentieel, ook vanuit het perspectief van beleid, en daarom wordt vaak
ook een onderscheid gemaakt tussen de culturele sector in enge en de creatieve in brede
zin. Over deze kern zou het moeten gaan, omdat die andersoortig beleid vergt; niet over
andere ‘creatieve’ segmenten van de economie, die op beleid reageren op dezelfde manier
als elke andere sector in de economie.
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Een speciaal
geval

de creatieve sector is
allesbehalve eenvoudig.
Het ontwikkelen van effectief beleid voor de creatieve sector is allesbehalve eenvoudig.
In 2005 concludeerde het Centraal Planbureau (Canoy c.s., 2005) bijvoorbeeld, in een
theoretisch onderzoek naar het overheidsbeleid in deze sector, dat wanneer het gaat om
beleid rondom marktfalen “gegeven de onzekerheden [in de sector], de mogelijkheden
voor specifiek beleid beperkt [zijn].” De diversiteit van ondernemingen, bedrijfstakken
en visies zorgen ervoor dat de overheid op verschillende niveaus beleid ontwikkelt voor
de creatieve industrie. Door middel van subsidies worden nieuwe en experimentele producten ondersteund, door middel van onderwijs wordt richting gegeven aan ontwikkelingen in de sector (denk bijvoorbeeld aan de master “Crossover Creativity” van de hku),
met de vaste boekenprijs wordt de markt gestuurd en via het topsectorenbeleid wordt
geprobeerd de rol van de creatieve industrie in de samenleving vorm te geven en interactie met andere sectoren te stimuleren. Het ministerie van

ocw

ontwikkelt beleid dat

zich richt op de culturele kant van de sector; in samenwerking met het ministerie van
EZ is het topsectorenbeleid voor de creatieve industrie opgesteld; en wanneer het gaat
om internationalisering, speelt ook het ministerie van Buitenlandse Zaken een rol. Het
ene ministerie heeft een andere creatieve industrie voor ogen dan de andere – ruimer, of
juist enger. Daarnaast is overheidsbeleid niet alleen een zaak van de landelijke overheid.
Provincies en gemeenten hebben hun eigen beleid rondom cultuur en creatieve industrie.
Deze breedte en variatie zorgen ervoor dat een analyse van het overheidsbeleid over de
gehele creatieve sector op een relatief abstract niveau moet plaatsvinden.
Wanneer we kijken naar de doelstellingen van algemeen beleid binnen deze sector, dan
kunnen we grosso modo vier stromingen onderscheiden:
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1.

beleid dat zich richt op het individu, waarmee de overheid over het algemeen inzet
op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, bijvoorbeeld bij het faciliteren
van rechtsbescherming van werknemers (en zelfstandigen) en wetgeving rondom auteursrechten;

2.

beleid dat zich richt op ondernemingen als entiteit van economische activiteit, zoals
investeringssubsidies voor innovaties;

3.

beleid dat zich richt op de markt, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde regelgeving
rondom de vaste boekenprijs; en

4.

beleid dat gericht is op de brede economie, zoals het topsectorenbeleid, waarmee de
creatieve sector wordt gestimuleerd om samen met andere sectoren te innoveren.

In het navolgende reflecteren we op het beleid op basis van twee pijlers: bestaande rapporten en ons eigen onderzoek (waarin eerder relevant onderzoek door anderen is verwerkt).
In de eerste plaats zijn er in de afgelopen tijd verschillende rapporten verschenen over
de (potentiële) rol van de overheid binnen de culturele en creatieve industrie. De Sociaal Economische Raad (ser) en de Raad van Cultuur (RvC) publiceerden in januari 2016
bijvoorbeeld hun Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (ser /RvC, 2016) en brachten
naar aanleiding van dit rapport in april 2017 een advies uit onder de titel Passie gewaardeerd. Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (ser /RvC, 2017).
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceerde in oktober 2017 het
jaarlijkse Cultuur in Beeld (ocw, 2017), een publicatie waarin de algemene ontwikkelingen in de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde creatieve sector worden beschreven. In
maart 2017 verscheen de Monitor creatieve industrie 2016 (iMMovator, 2017), een rapport
over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de creatieve industrie en de ICT-sector. En
in april 2017 publiceerde het onderzoeksbureau Dialogic in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken (ez) een evaluatie van het topsectorenbeleid, waaronder ook de
creatieve industrie valt (Dialogic, 2017). Kortom: aan rapporten geen gebrek, met een
tekenende spraakverwarring rond culturele en/of creatieve industrie en/of sector, al dan
niet met een aparte vermelding van ICT.
Deze rapporten zijn grofweg in twee soorten te verdelen: rapporten die de (of een)
sector evalueren en aanbevelingen doen en rapporten die een beeld geven van de stand
van zaken van de (of een) sector. In de eerste categorie valt bijvoorbeeld Passie gewaardeerd, en in de tweede Cultuur in beeld 2016. Omdat het in de hier voorliggende notitie
niet gaat om duiding van de cijfers over de (een) sector, beperken we ons tot rapporten
uit de eerste categorie. In deze categorie springen twee rapporten in het oog. De eerste
hebben we al genoemd, Passie gewaardeerd; de andere is de evaluatie van het topsectorenbeleid door Dialogic. We noemen deze twee omdat ze twee belangrijke kanten van
de creatieve industrie belichten: enerzijds het arbeidsmarktbeleid, gericht op individuele
ondernemers en werkenden in de sector; anderzijds het innovatiebeleid, dat zich richt
op de ontwikkeling van, in dit geval, de creatieve sector in het algemeen, waarbij extra
aandacht wordt besteed aan groei, samenwerking en de bijdrage van de sector aan de
hele economie. Daarnaast laten ze allebei zien hoe de overheid nadenkt over en handelt
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in de creatieve industrie, wat daar de gewenste effecten van zijn, en wat van die beoogde
effecten wordt waargemaakt.
In de tweede plaats hebben we gedurende de afgelopen vier jaar binnen het Creatief
Ondernemerschapslab (col) onderzoek verricht naar de remmende en drijvende krachten
achter groei, innovatie en winstgevendheid van creatieve ondernemingen, ook in vergelijkend perspectief vis-à-vis hun “niet-creatieve” tegenhangers. We onderzochten hoe
diverse aspecten van creatief ondernemerschap, zoals creativiteit, samenwerking, strategie en resultaten, samenhangen. Een beter inzicht in creativiteit, ondernemerschap en
samenwerking in de culturele en creatieve sector was (en is) volgens ons belangrijk voor
de wetenschap, de overheid en voor alle betrokkenen bij deze sector. Daarbij hebben we
ons gericht op drie niveaus: (1) het niveau van het individu als persoon, (2) het individu als
ondernemer en (3) de onderneming. Op het niveau van de persoon gaat het bijvoorbeeld
over motivatie, ambitie en identiteit, op het niveau van de ondernemer over inzichten in
de markt, samenwerking en ondernemersvaardigheden, en op het niveau van de onderneming over groei, strategie en innovatie. Als laatste keken we naar de invloed van de
verschillende niveaus op elkaar. Voor zover mogelijk en relevant is rekening gehouden
met het bestaan van verschillende segmenten binnen de creatieve sector (zie hiervoor
Haans & van Witteloostuijn, 2017).
In deze notitie maken we de koppeling tussen ons onderzoek en de recente evaluaties van de arbeidsmarkt en het innovatiebeleid. Dat doen we als volgt. Eerst bespreken
we de belangrijkste bevindingen van beide evaluaties en kijken we waar ze elkaar overlappen, aanvullen of juist tegenspreken. Vervolgens lichten we enkele van de belangrijkste aanbevelingen uit en leggen we die naast de uitkomsten van ons eigen onderzoek.
Wat heeft de wetenschap achter creatief ondernemerschap te zeggen over de knelpunten
die worden gesignaleerd door de verschillende evaluaties en onderzoeken? Zo bieden we
handvatten voor de ontwikkeling van beleid dat bijdraagt aan een creatieve en ondernemende sector.
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Passie
gewaardeerd

De raden concluderen
dat de arbeidsmarktsituatie in de culturele
sector zorgwekkend is.
In 2016 brachten de

ser

en de Raad van Cultuur (RvC) een rapport uit onder de titel Ar-

beidsmarkt culturele sector. In deze verkenning wordt gepoogd een beter beeld te krijgen
van de gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de culturele sector en
de arbeidsmarkt. De conclusie is stevig: “De raden concluderen dat de arbeidsmarktsituatie in de culturele sector zorgwekkend is”. Naar aanleiding van dit rapport vroegen diverse partijen, waaronder de Kunstenbond, de

ser

een advies uit te brengen over manieren

waarop de culturele arbeidsmarkt verbeterd kon worden. Hoewel de onderzoekers in de
inleiding van het rapport Passie gewaardeerd concluderen dat er geen “allesomvattende
oplossing is voor de problemen op de arbeidsmarkt”, doen ze toch enkele suggesties. De
aanbevelingen van de ser /RvC zijn in vier ‘oplossingsrichtingen’ verdeeld:
1.

Het vergroten van het verdienvermogen van ondernemers in de culturele en
creatieve industrie;

2.

Het verbeteren van de inkomenszekerheid van werkenden (zowel zelfstandigen als
werknemers);

3.

Het bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid van individuele creatieven;

4.

Het versterken van de sociale dialoog binnen de sector.

Binnen deze vier oplossingsrichtingen worden enkele prioriteiten geformuleerd. Wanneer het gaat om het vergroten van het verdienvermogen, kijken de ser /RvC vooral naar
de onbenutte potentie van de sector. De sector kan bijvoorbeeld een grotere rol spelen
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binnen het (inter)nationale innovatiebeleid (topsectorenbeleid) en bij stedelijke profilering en groei. Als kanttekening plaatsen de ser /RvC daarbij dat gelet moet worden op de
meerwaarde die de sector zelf uit deze rol kan halen. De waarde die de sector bijdraagt
aan onze samenleving, vloeit lang niet altijd terug naar de sector zelf (ser /RvC, 2016).
Daarnaast ligt er een kans in de toegang tot financiering- en stimuleringsmogelijkheden voor starters en ondernemers. Ook de handhaving van het auteursrecht blijft een
prangend thema. Wanneer het gaat om inkomenszekerheid, ligt de nadruk vooral op de
inkomenspositie van ondernemers. Ook wordt aangeraden mogelijkheden te verkennen
op het gebied van collectief onderhandelen, minimumtarieven voor zelfstandigen (zelfstandigen zonder personeel – of zzp’ers) en investeringen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het bevorderen van scholing moet vooral gebeuren door het bundelen van
krachten van de sociale partners, zowel in aanbod als financiering. Als laatste gaat het
over het versterken van de sociale dialoog, vooral op sectoraal en organisatieniveau.
De opmerking van de

ser /Rv C

dat oplossingen alleen gevonden kunnen worden

wanneer er sprake is van samenwerking en dialoog tussen sociale partners, Rijksoverheid en lokale overheden, is overigens direct ter harte genomen. Een werkgroep bestaande uit vijftien partijen heeft zich gebogen over het

ser /Rv C-rapport

en is gekomen met

een Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 (Akkerman c.s. 2017). In
deze agenda concretiseren ze, aan de hand van een dialoog met bijna honderd professionals uit de sector, de aanbevelingen uit het rapport van de ser /RvC. In de agenda worden
uiteindelijk 21 concrete aandachtspunten beschreven, die moeten leiden tot een betere
arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (vanuit het perspectief van werkende en
ondernemende creatieven). Vijf gaan er over de structurele sociale dialoog, zes zijn bedoeld om het verdienvermogen te vergroten en tien hebben betrekking op de verbetering
van de arbeidsvoorwaarden.
Opvallend is dat zowel in het stuk van de

ser

als in de arbeidsmarktagenda wordt

gewezen op de inconsistente en verwarrende terminologie in de sector. Welke term kan
worden gebruikt om de gehele creatieve sector te omschrijven? Gekozen wordt voor de
‘culturele en creatieve sector’, waarmee de gehele gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde
culturele en creatieve sector wordt bedoeld. Daarnaast wordt gesproken van ‘werkenden’, omdat de sector een grote diversiteit kent aan beroepen en functies, die soms in
loondienst, soms als zelfstandigen (als zzp’er) en soms in een combinatie worden uitgevoerd. Dat sluit aan op onze economische analyse ten behoeve van de Tweede Kamer
over een mogelijke versoepeling van het mededingingsrecht voor zzp’ers (van Witteloostuijn c.s., 2017), waarin we, in het verlengde van de visie van de International Labour
Organization, signaleren dat de zelfstandigen en werknemers op sommige vlakken meer
op elkaar lijken dan zelfstandigen en ondernemers. We zullen hier later in deze notitie
kort op terugkomen.
Als laatste noemen de schrijvers van de arbeidsmarktagenda de ‘creatieve professional’, waarmee ze verwijzen naar een producent van kunst en creatieve producten. Dat
impliceert een belangrijk onderscheid. Immers: niet alle werkenden binnen de creatieve
industrie hebben een creatieve achtergrond. Cijfers uit 2011 laten zien dat de percentages
creatieve beroepen binnen de disciplines in de sector verschillen. Bij de kunsten heeft 74
procent van de werkenden ook daadwerkelijke een creatieve achtergrond, binnen de ar-
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chitectuur 65 procent, binnen design 57 procent en binnen de mode 56 procent (Monitor
creatieve industrie 2016). De overige werknemers binnen deze disciplines beoefenen een
niet-creatief beroep. Overigens geldt andersom hetzelfde: er werken veel mensen met
een creatieve achtergrond buiten de creatieve industrie. Interessant om in deze context
aan te halen, is het rapport The Geography of the

uk’s

Creative and High-Tech Economies

(Bakhshi c.s., 2015), waarin de auteurs een overzicht maken van het aantal creatieve beroepen in de creatieve sector in de het Verenigd Koninkrijk (vk), gemiddeld over 20112013. In tabel 1 worden de uitkomsten van deze oefening getoond. Opvallend is dat het
aantal creatieve banen buiten de creatieve industrie groter is dan binnen de industrie.
Hoewel deze cijfers gelden voor het Verenigd Koninkrijk, kunnen we ons voorstellen dat
dit ook in Nederland het geval is.

Tabel 1:
Creatieve beroepen
(x 1000) in creatieve
industrie en daarbuiten
in het Verenigd
Koninkrijk (gemiddelde
2011-2013. Overgenomen
van Monitor Creatieve
industrie 2016.

In de creatieve industrie

In andere sectoren

In totale economie

Creatieve banen

866

876

1742

Niet creatieve banen

782

27.719

28.500

Alle beroepen

1.648

28.595

30.234

15

Topsectorenbeleid

De topsectorenevaluatie van dialogic.
Het andere rapport dat we willen bespreken, is de topsectorenevaluatie van Dialogic.
Toen de overheid in 2011 koos voor een ‘meer sectorale aanpak in het bedrijvenbeleid’,
richtte het negen topsectoren in. De doelstelling was om steun te verlenen aan sectoren
die een positieve invloed kunnen hebben op de Nederlandse welvaart. Er kwam extra
aandacht voor onderzoek en innovatie in deze sectoren. De bedoeling was om voort te
bouwen op waar Nederland al sterk in was. De creatieve industrie werd benoemd tot één
van deze nieuwe topsectoren, net als onder andere logistiek, chemie en agri & food. In
de evaluatie uit 2017 wordt ingegaan op een aantal knelpunten die bij het begin van het
topsectorenbeleid werden geïdentificeerd en de vooruitgang die er sindsdien is geboekt.
In het rapport wordt geconcludeerd dat in het begin van het topsectorenbeleid de creatieve industrie zich kenmerkte door “kleinschaligheid, versnippering, gering organiserend
vermogen [en het] nagenoeg ontbreken van een traditionele r&d-functie”. Ook was er ten
tijde van de oprichting van de Topsector Creatieve Industrie veel verzet vanuit de sector
zelf, stelt het rapport: “[Er was veel verzet] tegen de introductie van een grote, formele,
hiërarchische organisatie. Het gevolg is dat de organisatie van de Topsector relatief licht
is opgezet. De Topsector verbindt vooral een aantal bestaande netwerken.”
Vanwege de kleinschaligheid en versnippering werd door de Topsector Creatieve
Industrie de nadruk gelegd op samenwerking en kennisdeling. Dit werd gedaan door coördinatie bij gezamenlijke internationalisering en kruis-sectorale initiatieven. Er moest
ook worden gewerkt aan de vergroting van het bewustzijn omtrent het belang van innovatie, aan een sterkere sectoragenda en aan een stevigere positie op de internationale
markt. Ook probeerde de topsector te sturen op menselijk kapitaal, als aanvulling op de
al bestaande opleidingen op

mbo -

en

hbo -niveau.

Omdat sprake was weinig communi-

catie, structuur en organisatie, was het moeilijk om aandacht te creëren voor kennisontwikkeling. En dit is nog steeds niet verholpen, stelt het rapport: “De creatieve industrie
zag zich als een motor voor innovatie in andere sectoren, maar leek en lijkt zich er nog
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onvoldoende van bewust dat ook aan een kennisbasis voor de creatieve sector zelf moe(s)t
worden gewerkt.” Voor de overheid en de spelers binnen de Topsector Creatieve Industrie
moet kennisdeling dan ook een belangrijke prioriteit worden. Via de ClickNL-netwerken worden er netwerkactiviteiten, workshops, matchmaking-bijeenkomsten, seminars
en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook droeg het nwo bij door het verstrekken
en verdelen van een onderzoeksbudget.
Op de website van de Dutch Creative Council (dcc) staat een artikel over menselijk kapitaal. Dat artikel begint met: “Continue innovatie en kennisontwikkeling is voor
de creatieve industrie van groot belang om de technologische en marktontwikkelingen
te kunnen volgen. Bovendien veranderen technologische versnelling en disruptie de arbeidsmarkt radicaal” (http://www.creative-council.nl/human_capital).

dcc

wil in 2018

op verschillende manier werken aan het vergroten van kennis en menselijk kapitaal in
de creatieve industrie. Eén van hun oplossingen is, net als gepropageerd door bijna iedere speler in de Topsector Creatieve Industrie: samenwerking. Die samenwerking en
kennisontwikkeling moet plaatsvinden in “learning communities, living labs, fieldlabs
en andere experimenteerruimtes”. Experiment, samenwerking en kennisdeling worden
dus benadrukt.
Dialogic constateert in de evaluatie dat “de kleinschaligheid [...] op een aantal aspecten een kracht van de sector [is], maar het belemmert ook de ontwikkeling van de sector
als geheel. Door de kleinschaligheid en het ontbreken van gevestigde sectororganisaties
is er weinig slagkracht voor initiatieven waar de hele sector baat bij heeft. Weinig spelers
kunnen het zich daarnaast permitteren om hier voldoende tijd en aandacht in te kunnen
(sic) steken. Collectiviteit ontbreekt vaak in ondernemersactiviteiten.” Hier ligt een groot
deel van de focus van de Topsector Creatieve Industrie, blijkt uit de evaluatie: meer collectiviteit en samenwerking zijn nodig om de sector verder te brengen. “Nadruk ligt op
netwerkactiviteiten en afstemmen van diverse activiteiten en initiatieven”, is bijvoorbeeld
een van de opmerkingen van de onderzoekers. Samenwerking is cruciaal, en het stimuleren van ‘crossovers’ staat ook al sinds het begin van de Topsector Creatieve Industrie hoog
op de agenda. Hier gaat het over samenwerkingen tussen de creatieve industrie en andere
sectoren. Er zijn speciale regelingen om kleine bedrijven in deze netwerken en samenwerkingen te betrekken, zoals de MIT-regeling. Crossovers blijven belangrijk in het beleid.
Volgens de evaluatie is het organiserend vermogen van de creatieve sector met
succes ondersteund de afgelopen jaren, “alhoewel dit nog beperkt is in vergelijking met
gevestigde sectoren”. Dit komt deels omdat in de sector relatief weinig middelen omgaan. “Daarnaast levert de Topsector met haar diensten een (moeilijker te kwantificeren) bijdrage aan het economische succes van andere sectoren aangezien haar diensten
bij uitstek neerslaan in afnemende sectoren.” Met andere woorden: de sector werkt met
beperkte financiële middelen, maar ziet waarde dan ook niet alleen als iets financieels.
In het verlengde van deze diagnose formuleert Dialogic een aantal blijvende aandachtspunten, onder andere:
-

uitbouwen van kennisontwikkeling;

-

vergroten transparantie en afleggen van rekenschap (het is moeilijk te meten
wat de creatieve industrie opbrengt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt);

-

stimuleren van ‘openheid’ (niet alle deelsectoren zijn even goed vertegenwoordigd);

-

het creëren van crossovers in de richting van andere sectoren.
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Overlap in
evaluatie
Wanneer we kijken naar de overlap tussen de twee rapporten, zien we enkele belangrijke zaken die zowel vanuit de arbeidsmarktagenda als vanuit innovatie-oogpunt naar
voren komen. Beide rapporten signaleren dat de kleinschaligheid van de sector een punt
is om rekening mee te houden, zowel wanneer het gaat om de financiële situatie van de
sector (ser /RvC: verdienvermogen; Dialogic: beperkte financiële middelen), als wanneer
het gaat om de slagkracht van ondernemers (ser /RvC: onderhandelingspositie; Dialogic:
slagkracht in innovaties, door onder andere het gebrek aan tijd en collectief ondernemen). Ook de samenwerking met andere sectoren is een gedeeld punt. In het rapport van
Dialogic concluderen de auteurs dat het moeilijk te kwantificeren is welke waarde de
creatieve sector bijdraagt aan andere sectoren. De ser /RvC redeneren vanuit een andere
invalshoek en stellen dat de sector in het algemeen “weinig [ziet] van de waardecreatie
die de sector realiseert, hoewel die een belangrijke bijdrage levert aan innovatie en economische welvaart, aan het welzijn van burgers en aan de maatschappelijke verbinding
tussen groepen.”
Met bovenstaande conclusies in ons achterhoofd willen we vier knelpunten uitlichten, die we hierna alvast kort opsommen, inclusief een enkele bemerking bij wijze van
voorproefje.
1.

Verdienvermogen. Het verdienvermogen is (en blijft) één van de grotere uitdagingen
in de sector. Dat heeft verschillende redenen. De uitdagingen op dit gebied komen
voort uit de fundamenten van de sector.

2.

Samenwerking met andere sectoren. Een belangrijke opmerking is dat, wanneer we
het hebben over de samenwerking tussen creatieve industrie en bedrijven, eerst moet
worden bepaald over welke disciplines binnen de creatieve sector we het hebben.
Daarbij komt ook dat, zoals de

ser /Rv C

ook concludeerde, de financiële winst van

deze samenwerkingen niet altijd bij de creatieve sector terecht komt.
3.

Kleinschaligheid. Eén van de oplossingen voor de kleinschaligheid in de sector is
het stimuleren van groei. Wat ons opvalt, is dat de creatieve sector vooral groeit in
het aantal organisaties, en niet zozeer in de grootte van organisaties.

4.

Samenwerking en kennisontwikkeling in de sector. De creatieve sector kent haar
eigen dynamiek, ook op het vlak van samenwerking en kennisontwikkeling en -uitwisseling. ClickNL heeft al een ‘spin-in-het-web’-functie, maar kennisontwikkeling
kan nog meer worden gestimuleerd.
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Verdienvermogen van de
sector

De economie van de
creatieve industrie
kenmerkt zich door een
aantal bijzondere
eigenschappen.
De bijzondere uitdagingen op het vlak van het verdienvermogen van de creatieve sector
komen voort uit de eigenaardigheden van vraag en aanbod. We kunnen dit vanuit twee
perspectieven bekijken: enerzijds vanuit de arbeidsmarkt (in hoeverre vinden werknemers en -gever elkaar?) en anderzijds vanuit ondernemers (in hoeverre is er een markt
voor creatieve producten?). We zullen eerst aandacht besteden aan de kant van de ondernemers.
De economie van de creatieve industrie kenmerkt zich door een aantal bijzondere eigenschappen. Eén van de belangrijkste is, wat ons betreft, dat het creatieve product niet alleen een economische waarde vertegenwoordigt, maar ook een intrinsieke
artistieke waarde heeft, met alle gevolgen van dien voor de aanbodzijde. De waarde van
een creatief product is daardoor niet alleen langs een economische meetlat te vatten.
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Creatieve producenten hebben met het vervaardigen van een product ook niet alleen een
economisch doel, maar vinden het creëren van deze artistieke waarde minstens even
belangrijk, en in veel gevallen zelfs belangrijker, dan de omzetting in financiële waarde
(Jacobs, 2012). Het gevolg is een permanente neiging tot overproductie (van Klink, 2016).
Doordat voor creatieve ondernemers, vooral in het domein van de core creative art, de
motivatie om te produceren vooral intrinsiek is (Cnossen et al., 2017), blijven ze ondanks
de onzekerheid, het uitblijven van financiële beloningen en een moeizame afzetmarkt
toch nieuw werk produceren. Daardoor is de kans op een overaanbod van culturele en
creatieve producten groot (van Klink, 2016) en is het voor vele lastig een gedegen en duurzaam verdienmodel te ontwikkelen.
Op basis van de balans tussen creatieve en artistieke waarden, wordt de creatieve industrie regelmatig afgebeeld aan de hand van een cirkelmodel, zie figuur 1.

Figuur 1:
Cirkelmodel van de
creatieve industrie
(Haans & van
Witteloostuijn, 2017)

Hoe dichter je bij de kern van deze cirkel komt, hoe belangrijker organisaties en ondernemers de artistieke waarde van hun werk vinden ten opzichte van de economische (en
toegepaste) waarde, en hoe meer zij de productie zelf als een nutscomponent ervaren
(Haans & van Witteloostuijn, 2017; Loots & van Witteloostuijn, 2018). Hoewel er veel
over deze manier van afbeelden te zeggen is, laat het in onze ogen zien hoe de sector
grofweg is opgedeeld.
De kracht van creatieve producten ligt erin dat ze de gebruiker uitdagen om deze
producten te begrijpen. Daarvoor moet de gebruiker de mogelijkheid hebben om het
werk te koppelen aan eerdere opgedane ervaringen. Daar staat tegenover dat het de creatieve ondernemer een sterke vernieuwingsdrang heeft: de maker is continu aan het experimenteren en aanpassingen aan zijn of haar producten aan het doen (Earl & Potts, 2012).
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Dat maakt het voor de gemiddelde consument lastig om op de hoogte te blijven van de
nieuwste ontwikkelingen. Het aanbod van creatieve producten loopt daardoor altijd voor
op de vraag. Ook uit ons onderzoek in de vorm van een vragenlijst onder ondernemers
komt dit naar voren. Ondernemers uit de creatieve sectoren voelen, meer dan ondernemers uit andere sectoren, moeite om aansluiting te vinden bij de markt. Zoals in Tabel 2
te zien is, scoren creatieve ondernemers op de vraag of zij konden aangeven in hoeverre
(op een schaal van 1 tot 7) ze hierdoor belemmerd worden in hun ondernemerschap gemiddeld een 4.3, terwijl ondernemers uit andere sectoren hier gemiddeld op 3.5 uitkomen.

Tabel 2:
Mate waarin ondernemers aangeven belemmeringen te ervaren in de
aansluiting op de markt

Score (SD)

Creatieve ondernemers

Niet-creatieve ondernemers

4.329 (1.558)		

3.571(1.745)

(1 = laag, 7 = hoog)

Een ander punt in het verdienmodel is dat creatieve ondernemers functioneren in een
driehoek tussen markt, hun eigen artistieke visie en de visie van zogenaamde poortwachters (gatekeepers, in Angelsaksisch jargon) (van Klink, 2016). Wanneer de voorkennis van
consumenten om de creatieve producten te begrijpen afwezig is, en dat zien we vooral in
de kunstzinnige hoek van de creatieve sector, wordt het belang van poortwachters groter. Dit belang wordt nog groter wanneer we daar ook het overaanbod van producten bij
betrekken. Ten gevolge van een teveel aan keuzes zal de consument meer luisteren naar
de visie van deze poortwachters, of helemaal afhaken. Deze poortwachters zijn daarmee
een belangrijke factor in het succes van deze creatieve ondernemers. Dat wordt nog versterkt doordat een deel van deze poortwachters plaatsneemt in commissies die advies
uitbrengen over het wel of niet verlenen van subsidies en werkkapitaal, belangrijke financieringsinstrumenten voor de creatieve industrie (van Klink, 2016; Loots & van Witteloostuijn, 2018). Het is voor creatieve ondernemers daarom van wezenlijk belang dat ze
de juiste balans vinden tussen hun eigen visie op het creatieve product, de visie van deze
poortwachters en de vraag vanuit de markt.
Een andere manier waarop poortwachters een rol spelen, is dat ze ook binnen de
distributie belangrijke taken op zich nemen, zowel in de digitale als in de fysieke wereld.
Het goede nieuws is dat ten gevolge van digitalisering de afgelopen jaren de toegang tot
creatieve producten is toegenomen, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Spotify en Netflix,
websites als Etsy en de opkomst van het e-boek. Daar staat tegenover dat de bereidheid
om voor de producten te betalen bij consumenten is afgenomen. Waar je eerder voor
vijftien euro een cd kocht, betaal je dat bedrag nu voor een maand Spotify, waarmee je
toegang hebt tot duizenden artiesten. Een deel van dat bedrag is tevens bestemd voor
het bedrijf, in dit geval Spotify, dat die toegang faciliteert. Gebruik van kunstproducten
stijgt dus, terwijl de bereidheid om ervoor te betalen juist daalt (van Klink, 2016).
Iets wat hierop aansluit, is dat de sector een structuur kent waarin een klein aantal
grote bedrijven de sector domineert. Die zijn niet alleen belangrijk voor de distributie
van creatieve producten, maar voor veel creatieve ondernemers/zelfstandigen zijn zij ook
de grootste opdrachtgevers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de publieke omroepen, waar
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veel filmmakers, cameramensen en technici freelance voor werken, of de grote musea.
Omdat er weinig grote opdrachtgevers zijn en veel kleine aanbieders, is de onderhandelingspositie van deze creatieve ondernemers beperkt. Ook de ser /RvC (2016) concluderen
dit in hun analyse en stellen voor na te denken over de mogelijkheden voor zzp’ers om
collectief onderhandelen mogelijk te maken. Bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen oplossingen bieden om de onderhandelingspositie van werkenden richting
werk- en opdrachtgevers te versterken, maar deze worden op dit moment slechts gedeeltelijk benut.
We komen hier op het vlak van de mededingingswet en het arbeidsrecht. De mededingingswet dwingt ondernemers om concurrentie levend te houden; de arbeidswet
beschermt werknemers. In de praktijk van de creatieve industrie vervagen echter de
grenzen tussen werknemer en zelfstandige. Dit kan problemen opleveren. In de mededingingswet, bedoeld om kartelvorming en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, wordt de
zzp’er behandeld als een éénmanszaak die economische activiteit ontplooit. Dat betekent
dat zzp’ers niet als collectief mogen optreden of afspraken mogen maken over minimumtarieven. Hierdoor staan ze als zelfstandige niet sterk tegenover grotere ondernemingen
of opdrachtgevers. Ze kunnen zich ook niet, zoals werknemers wel kunnen, verenigen in
een vakbondsconstructie om op die manier een eerlijk beloning af te dwingen.
De

ser /RvC

stellen voor om te onderzoeken of “via specifieke wetgeving voor de

culturele en creatieve sector, vanwege een welomschreven publiek belang dat een mededingingsbeperkende maatregel kan rechtvaardigen, een uitzondering op het verbod op
collectief onderhandelen door zzp’ers kan worden gemaakt.” De vraag is echter of hier
speciale wetgeving voor nodig is. Een uitzonderingspositie voor een specifieke groep
zzp’ers zou oneerlijk kunnen zijn ten opzichte van het midden- en klein bedrijf (van der
Born c.s., 2017).
Een uitzondering voor creatieve beroepen is lastig vorm te geven vanwege de diversiteit en breedte van de creatieve industrie. Daarnaast is het niet verstandig om generieke
veranderingen door te voeren voor alle zzp’ers, omdat het niet duidelijk is of alle zzp’ers
dezelfde problemen ervaren. Mocht na verder onderzoek worden geconstateerd dat deze
groep toch beter niet kan worden aangemerkt als onderneming, dan zijn er ook andere
opties dan het creëren van een speciale uitzondering op de mededingingswet. Ze zouden
bijvoorbeeld ook kunnen worden geclassificeerd als werkenden (van der Born c.s., 2017).
In dat geval kan toevlucht worden gezocht in de mogelijkheden geboden in het arbeidsrecht, alsmede dat in de context van de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekte, pensioen
e.d.), zonder dat de mededingingswet hoeft te worden gecompliceerd (als dat overigens al
zou mogen in het licht van vigerende EU-regelgeving ter zake).
Deze bovenstaande situatie zien we ook aan de kant van werknemers. Net als bij
creatieve ondernemers, zijn ook creatieve werknemers intrinsiek gemotiveerd om in de
creatieve (culturele) sector te werken. Ondanks dat de arbeidsomstandigheden niet altijd
even goed zijn, de lonen relatief laag zijn en de werkdruk verhoudingsgewijs hoog is,
blijven werknemers in de sector werken (Cnossen, 2017). Ook werknemers, net zoals zzp’ers, hebben op organisatieniveau vaak een beperkte onderhandelingspositie. Dat heeft
enerzijds te maken met het grote aanbod van werkenden, en anderzijds dus met de inhou-
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delijke gedrevenheid en mindere aandacht vanuit werknemers voor arbeidsvoorwaarden
(ser, 2017). Voor ondernemers die op zoek zijn naar personeel betekent dit dat er een grote
pool van hoogopgeleide (feitelijke en potentiële) werknemers beschikbaar is. In ons eigen
onderzoek zien we dat ook terug. Wanneer we de bedrijven uit de creatieve sector vergelijken met die uit de niet-creatieve sector, valt op dat de bedrijven in de creatieve sector,
zeker in de kunsten, zich minder belemmerd voelen door toegang tot gekwalificeerd personeel dan bedrijven in de niet-creatieve sector (zie tabel 3).
Tabel 3:
Mate waarin ondernemers aangeven belemmeringen te ervaren bij het
vinden van gekwalificeerd personeel (1 = laag,

Score (SD)

7 = hoog)
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Creatieve ondernemers

Niet-creatieve ondernemers

3.332 (1.654)		

3.833 (1.729)

Na ar een creatie ve en ond ernemend e sector

26

Groei

In geen andere sector in
Nederland is het aantal
zelfstandigen zo groot
als in deze creatieve
sector.
Tabel 4:
Aantal bedrijfsvestigingen in 2015 en groei in
de periode 2005-2015 en
2013-2015 in de creatieve
industrie en ICT in
Nederland. Overgenomen uit de Monitor
Creatieve industrie 2016
(Immovator, 2017)

Wat bijdraagt aan de gebrekkige status van het verdienvermogen, is dat de sector van
oudsher gekenmerkt wordt door kleinschaligheid van ondernemingen. In geen andere
sector in Nederland is het aantal zelfstandigen zo groot als in deze creatieve sector. Wanneer we kijken naar de groei in het aantal ondernemingen vanaf 2013 (zie tabel 4), zien
we dat er over de gehele creatieve industrie een groei te zien is van ongeveer vier procent.
Wanneer we echter verder inzoomen op het aantal banen per onderneming in zien we dat
deze sinds 2005 aan het dalen is en nu ongeveer op 2 fte per onderneming staat.

Sector
Kunsten en cultureel erfgoed
Media en entertainment
Creatieve zakelijke dienstverlening
Totaal creatieve industrie
Totaal Nederlandse economie

Vestigingen

Groei

Groei%

Groei

Groei%

2015

2005-2016

2005-2016

2013-2015

2013-2015

58.400

35.100

9,6%

5.300

4,9%

35.300

17.000

6,8%

2.100

3,2%

50.400

24.200

6,8%

4.100

4,4%

144.100

76.300

7,8%

11.600

4,0%

1.353.200

396.900

3,5%

61.000

2,3%

Dit is nog duidelijker te zien wanneer we de cijfers van de ser /RvC erbij pakken. In
tabel 5 is een overzicht opgenomen van het aantal banen en zelfstandigen in de creatieve
sector in 2010 versus 2014. Te zien is dat het aantal banen in de sector sterk afneemt,
terwijl het aantal zelfstandigen aan het groeien is. Afhankelijk van de sector binnen de
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creatieve industrie lag het percentage zelfstandigen in 2014 tussen de 35 en 52 procent
(Cultuur in beeld, 2016).

Sector

Banen werknemers		
Aantal zelfstandigen
2010

2015

Groei

2010

2014

groei

Kunsten en cultureel erfgoed

42.550

42.890

-9,8%

38.480

44.910

16,7%

Media en entertainment

61.950

51.500

-16.9%

21.870

24.400

11,8%

Creatieve zakelijke dienstverlening

53.330

45.190

-15,3%

32.480

36.650

12,5%

162.830

139.570

-14,3%

92,820

106.000

14,0%

7.770.000

7.882.000

1.4%

960.000

1.033.000

7,6%

Totaal creatieve industrie
Totaal Nederlandse economie

Tabel 5:
Ontwikkeling aantal
banen werknemers en
aantal zelfstandigen.
Overgenomen van SER/
RvC (2016)

Dit percentage is ook de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De overgrote
meerderheid van de ondernemingen in creatieve sector zijn zelfstandigen en micro-ondernemingen. Hoewel een hoog aantal zelfstandigen in een sector haar voordelen kent,
zoals flexibiliteit en relatief weinig overheadkosten, kent de sector daardoor ook haar
nadelen, met name weinig mogelijkheden tot groei en stevige concurrentie. De Sociaal
Economische Raad (ser, 2017) merkt dit ook op in het rapport over de arbeidsmarkt in de
culturele en creatieve sector. De

ser

stelt daarbij dat “deze situatie leidt tot een zwakke

onderhandelings- en arbeidspositie van een deel van de werkenden in de sector, in het
bijzonder van het toenemende aantal zzp’ers” (zie hiervoor).
De creatieve industrie werd lange tijd gezien als een van de sectoren die gingen zorgen voor groei in welvaart en in het aantal banen. Of dat inderdaad het geval is, staat of
valt bij de definitie van de frase ‘aantal banen’. We moeten daarin een onderscheid maken
tussen de groei van ondernemingen en de groei in het aantal ondernemingen. Dit is extra
belangrijk voor de creatieve industrie, omdat de sector zich van oudsher kenmerkt door
de kleinschaligheid van ondernemingen. Rekenen we in de groei in banen ook de toename van het aantal zelfstandige ondernemers mee, dan is inderdaad sprake van flinke
groei. Om echter banen voor werknemers te creëren, is het nodig om als onderneming
te groeien en te veranderen van zelfstandig zonder naar werkgever met personeel. Dat
is niet voor iedereen weggelegd. Om te kunnen groeien zijn drie dingen belangrijk: de
mogelijkheden, het vermogen en de motivatie om te groeien (Haans c.s., 2018).
Laten we beginnen met de motivatie. Een groot deel van de zelfstandig ondernemers is doelbewust éénpitter geworden en heeft niet de behoefte om te groeien (ser,
2017). Omdat ondernemers in de creatieve sector voornamelijk intrinsiek gemotiveerd
zijn om nieuwe producten te ontwikkelen, is hun interesse in groei in personeel en inkomsten beperkt. Integendeel zelfs: ze geven vooral de voorkeur aan groei in kwaliteit of
reputatie en zien weinig in verlies aan autonomie ten gevolge van werkgeverschap (Loots
& Witteloostuijn, 2018). Groei is niet nodig om te blijven doen wat hen motiveert: mooie
dingen maken. Daarbij komt dat veel werkzaamheden in de sector relatief arbeidsintensief zijn en de persoonlijkheid van de maker een grote invloed heeft op het product.
Wanneer anderen deze werkzaamheden overnemen, zo is de gedachte van veel ondernemers, verandert dat ook de ‘waarde’ van het eindproduct. Voor veel ondernemers is deze
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artistieke of culturele waarde belangrijker dan de economische waarde van producten.
Het bedenken en ontwikkelen van producten waarbij artistieke doelstellingen hoog in
het vaandel staan, vraagt daarnaast om vrij specialistische en creatieve vaardigheden. Als
ondernemers uit deze tak van sport al groeien, is dat vooral door het creëren van banen
voor niet-creatieve collega’s (Haans c.s., 2018). Het is immers veel kostbaarder (en risicovoller) om te investeren in creatieve medewerkers.
Ook de manier waarop de sector is gefinancierd, speelt een rol in de demping van
groeimogelijkheden. We gingen al eerder in op de rol van poortwachters bij de financiering van de sector. Voor ondernemers in de creatieve industrie is het belangrijk om deze
poortwachters te overtuigen van de waarde van hun werkzaamheden en de producten
die ze leveren, met als beoogd doel dat ze daarmee sneller toegang zullen vinden tot subsidies, fondsen en andere financieringsbronnen. Wanneer dat lukt, kunnen ze (gemakkelijker) nieuwe producten ontwikkelen en hun reputatie verder verbeteren, waardoor
ze weer meer in het vizier van poortwachters komen. Deze wisselwerking zorgt er mede
voor dat de sector een sterk winner-takes-all-karakter heeft. Een kleine groep creatieve
ondernemers heeft toegang tot het grootste gedeelde van het aanwezige kapitaal. Het
is voor creatieve ondernemers van buiten deze kleine groep moeilijk om hiertussen te
komen en daarmee de financiële middelen te bemachtigen om te kunnen groeien. Uit
onze eigen cijfers blijkt dat ondernemers uit de creatieve sector de toegang tot financiering vaker als barrière zien dan ondernemers uit de niet-creatieve sector. Op de vraag in
hoeverre ze de toegang tot financiering als een belemmering voor hun onderneming zien,
scoorden creatieve ondernemers veel hoger dan ondernemers in andere sectoren (zie tabel 6). Dat wil overigens niet zeggen dat er geen toegang tot financieringsinstrumenten
is; het laat vooral zien dat creatieve ondernemers dit zo ondervinden. De financieringsen stimuleringsregelingen voor bijvoorbeeld starters en scale-ups bestaan wel degelijk,
vooral ook buiten de reguliere culturele financieringsbronnen (bknl, 2016).

Tabel 6:
Mate waarin ondernemers aangeven belemmeringen te ervaren door de
toegang tot financiering
(1 = laag, 7 = hoog)

		 Creatieve ondernemers
Score (SD)

4.071 (1.766)		

Niet-creatieve ondernemers
3.221 (1.830)

Als laatste spelen ook vaardigheden een rol (Spanjer & van Witteloostuijn, 2017). Groeien
is een kostbaar en complex proces. Het is maar de vraag in hoeverre ondernemers in deze
sector over de ondernemersvaardigheden beschikken om te groeien; en wanneer ze daarover beschikken, of ze zich daar ook bewust van zijn (Loots & van Witteloostuijn, 2018).
Onderzoek laat zien dat ondernemers die het zelfvertrouwen hebben te beschikken over
deze vaardigheden, succesvoller zijn dan degene die dat zelfvertrouwen minder hebben
(Haans c.s., 2016). In het kader van groei zijn niet alleen de creatieve vaardigheden van
ondernemers belangrijk, maar juist ondernemende vaardigheden als oog hebben voor de
behoeften van de klant, voor de concurrentie en voor financiële zaken. Ze moeten niet
alleen strategisch kunnen denken, maar ook vastberaden (en koppig) zijn in het uitvoeren
van hun plannen. In ons onderzoek hebben we gevraagd in hoeverre ondernemers van
zichzelf vinden dat ze over bepaalde ondernemersvaardigheden beschikken. Het valt ons
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op dat creatieve ondernemers aanzienlijk lager scoren op de volgende drie vaardigheden:
(1) geld beheren, (2) mensen overtuigen en (3) beslissingen nemen.
Wanneer we kijken naar de verschillende disciplines in de sector, zien we dat de
kansen van groei vooral aan de randen van de sector liggen, denk aan architectuur, advertenties en media & entertainment. Toch zien we ook in de kern van de creatieve industrie een groep die wel de ambitie en motivatie hebben om te groeien en een manier
hebben gevonden om met bovenstaande omstandigheden om te gaan. Uit het onderzoek
van Haans c.s. (2018) blijkt dat ondernemers die groeien over specifieke kenmerken beschikken: ze hebben al meerdere werkenden ingehuurd tijdens het jonge bestaan van
hun onderneming en ze zijn gedreven door creatieve kansen, terwijl ze ook oog hebben
voor de zakelijke kansen en het gevoel hebben dat ze over de vereiste vaardigheden beschikken om ondernemer te zijn. Voor groeiprogramma’s in de creatieve sector is juist
die groep interessant. Zij zullen sneller stappen kunnen zetten in het creëren van banen
waarin creativiteit een belangrijke rol speelt. Het voorgaande suggereert dat creatieve
ondernemers, in vergelijking met andere ondernemers, behoefte hebben aan (a) meer
steun in financiële aangelegenheden (geldbeheer), (b) ontwikkeling en ondersteuning bij
verkoop- en onderhandelingsvaardigheden en (c) coaching of andere ondersteuning bij
het nemen van ondernemende en zakelijke beslissingen.

30

Kennisontwikkeling en
samenwerking
Human capital is een
kritieke succesfactor
om de topsectoren
te laten groeien.

Eén van de aanbevelingen uit zowel het ser /RvC-rapport als de evaluatie van Dialogic is
het beter stimuleren van kennisontwikkeling en samenwerking in de creatieve industrie.
Ook de Dutch Creative Council merkt op: “Human capital is een kritieke succesfactor om
de topsectoren economisch gezien te laten groeien.” Vanwege het grote aantal zelfstandig ondernemers en kleine ondernemingen in de creatieve sector is het belangrijk dat er
actief wordt nagedacht over en gewerkt wordt aan de communicatie tussen spelers in de
creatieve industrie. De sector kent als geheel immers geen sterke traditie in het bewust
leertraject voor medewerkers en zelfstandigheden; deels omdat de prioriteit bij beide ligt
in het uitvoeren van hun opdrachten; deels omdat de financiële situatie het niet toelaat
om deze ontwikkeling te bekostigen. De ontwikkeling van creatieve ondernemers vindt
in het beste geval plaats op twee manieren. Ten eerste wordt er via trial and error geleerd
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uit de eigen beroepspraktijk, waardoor ondernemers geleidelijk een werkwijze vinden
die optimaal is afgestemd op de persoonlijke situatie. Ten tweede is de samenwerking
met vakgenoten een belangrijke bron van nieuwe kennis en inspiratie (Stevens, 2016). In
beide gevallen wordt het meeste geleerd als de creatieven in contact komen met opdrachten en vakgenoten die verder zijn dan zijzelf, zeker wanneer het gaat om freelancers die
diensten aanbieden.
Freelancers en tijdelijke opdrachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
uitdaging in het werk van iedere freelancer is opdrachten te vinden waarin hij of zij niet
alleen eigen kennis en kunde toe kan passen, maar ook nieuwe kennis kan ontwikkelen – dat wil zeggen: opdrachten die net iets boven zijn of haar huidige niveau liggen en
waardoor nieuwe competenties of kennis ontwikkeld kunnen worden. Daarmee lopen ze
tegen een ‘carrièreparadox’ aan (Barlage c.s., 2016). Terwijl zij opdrachten nodig hebben
waarin ze de ruimte krijgen om te leren, zijn opdrachtgevers vaak juist op zoek naar
freelancers die hun kennis al op een bepaald niveau hebben dat voor de opdracht moet
worden ingezet. Zeker in een markt waarin een overaanbod aan aanbieders is, is het
voor opdrachtgevers vaak interessanter om mensen in te huren die hun kennis al op een
bepaald niveau hebben. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om designers of vormgevers, dan
kunnen we deze paradox weerspiegeld zien in de vrijheid van creativiteit die zij krijgen.
Opdrachtgevers hebben een bepaald beeld van wat ze krijgen en verwachten een soortgelijk product, terwijl het voor ondernemers juist interessant is om zich ook op creatief
vlak te ontwikkelen en met wat nieuws te komen. Het is misschien juist ook daarom dat
steeds meer creatieve ondernemers zowel in opdracht als autonoom werken. Op die manier financieren ze met hun opdrachten de ontwikkeling in hun autonome werk.
De inbedding in een netwerk is van belang wanneer het gaat om de kennisuitwisseling tussen vakgenoten (Stevens, 2016). Eén van de plekken waar dit gebeurt, is binnen
zogenaamde co-working spaces waar verschillende ondernemers samenkomen om te werken. Dat is niet altijd om samen te werken, maar in ieder geval om naast elkaar te werken
(Cnossen & Markman, 2016). Door de immer toenemende flexibilisering van cultureel
werk en door de onzekerheid die veel creatieve ondernemers ervaren, zijn werkplekken
in leegstaande gebouwen erg populair geworden. Uit onderzoek van Cnossen (2017) blijkt
dat deze plekken vaak meer willen zijn dan een werkplek. Het zijn ook plekken die de
uitwisseling van kennis stimuleren, ondernemers helpen groeien en een klimaat voor
innovatie bieden. Niet iedere locatie lijkt dat echter ook daadwerkelijk te lukken. Er zijn
omstandigheden waaronder dit soort plaatsen in hun missie slagen, en beleid kan daar
een rol in spelen.
Ondanks deze diversiteit van de verschillende soorten co-working spaces blijkt uit
onderzoek dat er gemene delers zijn. Vaak is de opzet van dit soort plaatsen tijdelijk. Dat
heeft invloed op de investering die gebruikers in het pand doen; er wordt weinig besteed
aan onderhoud en inrichting (Sihvonen & Cnossen, 2015). Vaak kunnen de gebruikers het
af met hun laptop en een onmisbaar faciliteit:

wifi.

Veel plekken profileren zich op een

informele manier. Er worden vaak speciaal mensen aangenomen om de gemeenschap
bij elkaar te houden (Cnossen & Markman, 2016). Dit laat zien dat dit soort plaatsen om
meer dan werk alleen gaan. Woorden als “tribe” en “community” zijn wijdverspreid in
de missie-omschrijvingen van co-working spaces. Vaak wordt werk dan ook gemengd met
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elementen van ontspanning, zoals pingpongtafels, een loungeruimte, lunch-yoga of een
bar voor een drankje na het werk. Ondernemers die zich aansluiten bij deze werkplekken, doen dat vaak om weg te kunnen blijven van een traditionele bedrijfscultuur (Cnossen & Markman, 2016).
Deze faciliteiten alleen zorgen er echter niet voor dat samenwerking en uitwisseling
tot stand komen. Daarvoor is ook een sociale binding nodig, bij op zijn minst binnen een
klein deel van de gebruikers (Cnossen, 2017). Vaak komen mensen bij elkaar door eerdere
ontmoetingen, zoals op school of via vrienden. Groepen die op deze manier ontstaan,
blijken het meest houdbaar. Dit hoeft niet te betekenen dat iedereen even sterke banden
met elkaar moet hebben, maar er moeten in ieder geval een paar sterke banden bestaan.
Vaak ontstaan deze banden al eerder op universiteiten en kunstopleidingen, waarna ze
overgaan in co-working spaces, gedeelde studio’s, labs, of andere samenwerkende omgevingen.
Ons onderzoek ondersteunt de stelling dat het gemakkelijker zou moeten worden
voor informele netwerken om gedeelde werkruimtes te vinden. Huurcontracten vragen
vaak om één persoon of bedrijf als contractant, en dat is een bottleneck voor mensen die
verantwoordelijkheid en risico willen delen die zijzelf alleen niet kunnen dragen. Er bestaan alternatieve modellen, bijvoorbeeld het kopen van een gebouw als collectief, maar
dat gebeurt alleen op kleine schaal. Als wordt erkend dat er sterke banden nodig zijn om
andere banden te laten ontstaan, en groei van dit soort netwerken niet wordt verhinderd,
kunnen co-working spaces een vruchtbare voedingsbodem zijn voor samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie.
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Samenwerking en
kennisdeling

De creatieve industrie is een industrie die
leunt op innovatie
Als laatste willen we de samenwerking tussen de creatieve sector en andere sectoren
bespreken, een onderwerp dat zowel vanuit de

ser /RvC

als uit de evaluatie van Dialo-

gic naar voren komt. De creatieve industrie is een industrie die leunt op innovatie. De
ontwikkeling van creatieve producten kenmerkt zich door de continue zoektocht naar
verbeteringen en aanpassingen van producten en niet zozeer door de reproductie van
een of meer bestaande producten (Wijngaarden c.s., 2016). Kunst en creativiteit worden
geassocieerd met het vinden van originele invalshoeken en het zien van nieuwe mogelijkheden. Mede daarom is er veel aandacht voor de eventuele voordelen van een samenwerking tussen creatieven aan de ene kant en organisaties buiten de creatieve industrie aan
de andere kant. Het was een belangrijk deel van de motivatie achter het opnemen van de
creatieve industrie in het topsectorenbeleid. De creatieve industrie zou in de eerste plaats
vooral belangrijk zijn om innovatie aan te jagen in andere sectoren, en pas in de tweede
plaats zelf groei moeten bewerkstelligen (Erp, 2014). In de nieuwe kennis- en innovatieagenda van ClickNL wordt de creatieve industrie beschreven als “een belangrijke partner
om samen met andere sectoren antwoorden op maatschappelijke en economische opgaven te geven en deze te implementeren middels haar creatieve vermogen en werkwijze”
(Ahsmann c.s., 2017).
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Om de waarde van de creatieve industrie in deze samenwerking te begrijpen, is het
belangrijk stil te staan bij het begrip ‘innovatie’. Traditioneel wordt innovatie gezien als
het toepassen van nieuwe ideeën binnen organisaties, bijvoorbeeld bij nieuwe producten,
diensten, processen of manieren van marketing, met als doel dat dit financieel rendement
oplevert (Grandados, 2017). Daarbij wordt de waarde van de innovatie afgemeten aan het
‘nut’ en de toepasbaarheid van de nieuwe ontwikkeling en ook vaak aan de mogelijkheid
om nieuwe patenten aan te vragen. De creatieve sector ziet innovatie echter meer als een
bijproduct van de ontwikkeling van radicaal nieuwe ideeën en als het resultaat van een
open en onderzoekende houding ten opzichte van de omgeving. Hierbij gaat het meer om
het creëren van beleving dan om de toepassing (Wijngaarden c.s., 2016).
Grofweg kunnen we vijf verschillende manieren van samenwerkingen tussen creatieve ondernemers en bedrijven herkennen (Darso, 2004). De eerste manier is dat bedrijven kunst inzetten ten behoeve van uitstraling en decoratie. De tweede vorm is kunst
als entertainment, al moet dat wat ons betreft breder worden opgevat dan alleen plezier
en genieten. Deze variant kennen we in allerlei vormen en maten; de voorbeelden zijn
onuitputtelijk. Als derde herkennen we de vorm waarin creatieve ondernemers worden
ingezet voor educatie doelstellingen: creatieve ondernemers die workshops en trainingen
verzorgen binnen bedrijven. In de vierde vorm worden creatieve ondernemers ingezet
om door middel van projecten een strategisch doel te behalen, bijvoorbeeld om ervoor
te zorgen dat de organisatie de veranderende omgeving waarin ze zich bevinden beter te
lijf te kan gaan (Kolsteeg, 2015), maar bijvoorbeeld ook om een meer innovatieve mindset binnen een organisaties te ontwikkelen (Schiuma, 2008). In de laatste vorm heeft de
creatieve ondernemer de kennis en vaardigheden (of vice versa) nodig om een product of
werk te kunnen maken. De vraag van de kunstenaar dwingt een bedrijf om, wanneer de
vraag uitdagend genoeg is, na te denken over de manier waarop hij zijn productieproces
in moet richten en wat hij met bepaalde materialen kan doen.
De samenwerking tussen de creatieve industrie en andere sectoren is echter niet
vanzelfsprekend, zeker niet wanneer dit op gelijkwaardig niveau moet plaatsvinden (van
Vliet & Wijkhuijs, 2018). Er moeten afspraken gemaakt worden over (soms tegengestelde)
verwachtingen en eigendomsrechten, en het is inherent aan dit soort samenwerkingen
dat de manier van werken van beide partijen sterk verschilt. Wanneer we het hebben
over de samenwerking tussen de creatieve industrie en andere sectoren, is het goed om in
ons achterhoofd te houden dat er binnen de creatieve industrie veel verschil is tussen uiteenlopende soorten ondernemers. Designers werken bijvoorbeeld veel vaker en gemakkelijker samen met bedrijven dan kunstenaars uit de kern van de creatieve sector (van
Vliet & Wijkhuijs, 2018). Waar de meer toegepaste creatieve sector op een directe manier
bijdragen aan innovaties in het bedrijfsleven, lijkt voor de kunstenaar vooral een rol te
zijn weggelegd in sociale en maatschappelijke sectoren, waar de economische waarde van
veranderingen moeilijk is te meten en ook minder van belang is.
Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar artistieke interventies, zien we dat diverse
onderzoekers erop wijzen dat het moeilijk is om causaliteit aan te tonen tussen een creatieve interventie en positieve effecten voor een andere sector, omdat interventies nooit
geïsoleerd plaatsvinden en belanghebbenden tijdens interventies, zeker als deze langere
tijd lopen, door verschillende factoren worden beïnvloed (Berthoin Antal & Strauss, 2013;
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Jacobs c.s., 2013). De uitkomst van een samenwerking tussen en met kunstenaars is daardoor lastiger te meten. Voorbeelden uit de praktijk kunnen dit illustreren. Bij een groot
bouwproject wordt een ontwerper ingezet om na te denken over hoe mensen uit de buurt
bij het project kunnen worden betrokken. Hier komt een aantal concrete projecten uit,
waaronder een foto-expositie en stages bij het bouwproject voor jongeren. Deze uitkomsten kunnen worden geëvalueerd en gekwantificeerd. Een beeldend kunstenaar wordt
ingezet om bij een groot bedrijf mensen na te laten denken over waarden en storytelling
in hun werk. Sommige medewerkers hebben na die interventie het gevoel dat ze er veel
aan hebben gehad, maar anderen konden er minder mee. Hoe bepaal je dan in hoeverre
dit een geslaagde samenwerking was? Over dit verschil moet worden nagedacht als beleidsmakers de wens uitspreken samenwerking tussen de creatieve industrie en andere
bedrijven te stimuleren.
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Tot slot
De creatieve sector is een bijzondere sector omdat creatieven bijzonder zijn. Dat vergt maatwerk
in beleid, waarvan wij in deze notitie voorbeelden
hebben gegeven. Als adequaat maatwerk wordt geleverd, kan veel van de creatieve industrie worden
verwacht – veel, maar ook veel niet, juist vanwege
dat bijzondere en waardevolle karakter van deze
sector in de samenleving.
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