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Voorwoord 
 

Met een bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen op zak en een bijbehorende scriptie 

naar de invloed van kunstprojecten op de veerkracht van jongeren in asielzoekerscentra ben ik in 

2011 aan de master Kunstbeleid en –management begonnen. De afronding van mijn 

bachelorperiode wakkerde mijn nieuwsgierigheid aan naar de bredere, maatschappelijke waarde 

van de kunsten. Wat is die waarde en hoe kan deze worden ingezet in veranderingsprocessen 

(individueel, professioneel, organisatorisch), in relaties met kunstliefhebbers, publiek en 

financieringspartners? Op basis van deze interesse heeft Philomeen Lelieveldt, mijn stage- en 

scriptiebegeleidster, mij aan de stage bij Radio Kootwijk Live geholpen.1

  

 Het is een netwerk van 

klassieke musici en kunstenaars die door middel van participerende onderzoekssessies en 

concerten de waarde van hun vak onderzoeken en nieuwe concertvormen ontwikkelen. Bij hen heb 

ik mijn onderzoek mogen doen en heb ik mij kunnen verdiepen in de verbinding tussen kunst en 

maatschappij, en dan in het bijzonder in de potentiële waarde van hun werk- en zienswijze voor het 

bedrijfsleven, overheden en wetenschap. 

                                                           
1 www.radiokootwijklive.nl  

http://www.radiokootwijklive.nl/�


Pagina | 4  
 

Inleiding 

 

Zeker sinds bekend is dat er flinke bezuinigingen op het programma staan in de kunst- en 

cultuursector, is de publieke en politieke discussie opgelaaid over de budgetten voor kunst en 

cultuur.2 Zo is het oordeel van demissionair staatssecretaris van cultuur, Halbe Zijlstra, dat de 

kunst- en cultuursector te afhankelijk is geworden van overheidsgelden. ‘Subsidieverslaving’, ‘de 

eigen broek ophouden’, ‘cultuur teruggeven aan de samenleving’: het zijn een aantal kreten die in 

dit kader van de bezuinigingen in de kunsten in de media veel gehoord zijn.3  Een tweede punt dat 

ter discussie staat is dat de kunst- en cultuursector door de focus op overheidssubsidie te ver af is 

komen te staan van de samenleving. Er zou sprake zijn van een vermeende kloof tussen kunst en 

samenleving, volgens oud-cultuurambtenaar Thije Adams, veroorzaakt door het te sterk leunen op 

het oordeel van experts bij de verdeling van subsidie. De wens van de expert komt niet altijd 

overeen met de wens van het publiek, voor wie de kunst uiteindelijk toch bedoeld is, zo stelt hij 

vast.4 Kunstinstellingen moeten innoveren en creativiteit ontwikkelen in het vinden van 

maatschappelijk – en daarmee samenhangend – financieel draagvlak: de kunstenaar moet 

ondernemender worden.5

Hoewel met de cultuurbezuinigingen in het vizier het debat over de waarde van kunst voor de 

samenleving opnieuw in de mediabelangstelling staat, is de zoektocht naar nieuwe uitingsvormen 

en samenwerkingsverbanden van kunstenaars in de praktijk en wetenschappers in het debat toch 

zeker geen onbekend fenomeen. In 1996 schreef Hans Blokland al over de gesignaleerde kloof 

tussen kunst en samenleving.

 

6 In de klassieke muziek is de vergrijzing in de concertzaal en de 

noodzaak nieuwe doelgroepen aan te trekken al langer onderwerp van discussie. Klassieke muziek 

is een vrij kwetsbare kunstvorm. Het maakt deel uit van de zogenaamde ‘hoge cultuur’. 

Kenmerkend aan de klassieke muziek is een sterke hang naar traditie en conventie in de productie 

en uitvoering. Stilte tijdens de uitvoering, applaudisseren op de juiste momenten: het zijn een aantal 

gedragsregels die het klassieke concert volgens sommigen weinig aantrekkelijk maakt voor nieuw 

publiek dat niet gewend is aan deze ‘restricties’.7 Zeker aan jong, nieuw publiek is er een tekort. De 

aanwas is klein en het publiek dat concerten bezoekt wordt steeds ouder.8 Er wordt daarom steeds 

meer, ondanks de waarde die door oudere publieksgroepen nog gehecht wordt aan de traditionele 

uitvoering, heil gezocht in de ontwikkeling van nieuwe concertvormen: productinnovatie.9

                                                           
2 Verslag Kunsten ’92: 

 

http://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2012/05/Verslag-Cultuur-teruggeven-aan-
de-burger-_1_.pdf, bezocht op 30-7-12. 
3 http://www.robbertvanheuven.nl/?p=515, bezocht op 30-7-12 
4 Verslag Kunsten ’92: p. 2. 
5 http://www.sica.nl/content/nl-cultureel-ondernemerschap-de-verzakelijking-van-de-kunstsector, bezocht op 16-
8-12. 
6 http://www.hans-blokland.nl/artikelen/pantser_nuis_96.htm, bezocht op 16-8-12. 
7 Ross (2012). 
8 SCP: 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars/P
ersbericht_Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars, bezocht op 13-7-12, p.123.  
9  Idema, 2012; van Drie, 2012; Ross, 2012; Tröndle et. al., 2009). 

http://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2012/05/Verslag-Cultuur-teruggeven-aan-de-burger-_1_.pdf�
http://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2012/05/Verslag-Cultuur-teruggeven-aan-de-burger-_1_.pdf�
http://www.robbertvanheuven.nl/?p=515�
http://www.sica.nl/content/nl-cultureel-ondernemerschap-de-verzakelijking-van-de-kunstsector�
http://www.hans-blokland.nl/artikelen/pantser_nuis_96.htm�
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars/Persbericht_Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars�
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars/Persbericht_Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars�
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De zoektocht naar draagvlak gaat dus in twee richtingen. Enerzijds wordt er nagedacht over 

concertvernieuwing en worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld en neergezet. Anderzijds wordt er 

in de kunsten gezocht naar een verbinding van de kunst met bedrijven en maatschappelijke 

instellingen. 

Het kenmerkende aan Radio Kootwijk Live is dat zij zich met beide vraagstukken bezighouden. 

Radio Kootwijk Live (RKL) noemt zich een dynamisch netwerk van klassieke musici en kunstenaars 

die de taak op zich hebben genomen nieuwe concertvormen te ontwikkelen en nieuwe relaties te 

leggen met hun omgeving. Radio Kootwijk Live is sinds 2009 actief. De aanleiding voor het initiatief 

was dat er tijdens de muzische opleiding minder aandacht is voor de presentatie en de vorm. De 

nadruk ligt op de muzikale ontwikkeling. Binnen RKL vindt de musicus de ruimte om met deze 

vorm, presentatie, beleving en contact met de context (publiek, omgeving, andere partijen) te 

spelen en te experimenteren. De musici en kunstenaars van RKL hebben ten eerste als doel 

onderzoek en ontwikkeling te stimuleren op onder meer het gebied van muziek – met bijzondere 

aandacht voor de klassieke concertvorm – en het kunstenaarschap van musici.10 Ten tweede willen 

zij verbintenissen en inhoudelijke relaties tussen musici en professionals uit onder andere 

bedrijfsleven, wetenschap en overheid stimuleren.11 Een derde doel is het presenteren van 

vernieuwende concertvormen aan een zo breed mogelijk publiek.12

Radio Kootwijk Live bestaat uit een kerngroep van vijf musici en kunstenaars die leiding geeft aan 

de artistieke en zakelijke richting van de stichting. Het initiatief voor dit onderzoekende netwerk 

komt van een viertal musici – Ties Mellema, Bram van Sambeek, Marijn Korff de Gidts en Liza 

Ferschtman – solisten van hoog niveau. Op Radio Kootwijk, in samenwerking met het Walter Maas 

Huis en Connecting Conversations, ontstond de mogelijkheid om vier maal per jaar een driedaagse 

sessie op te zetten en te leiden rondom artistieke thema’s. Van deze bijzondere plek op de 

Veluwse heide is ook de naam van het gezelschap afgeleid. Connecting Conversations is een 

initiatief van Bart van Rosmalen. Doel van Connecting Conversations is een reflexief onderzoek op 

touw te zetten, door middel van een gesprek met professionals uit andere sectoren. De behoefte 

aan vernieuwing door het gesprek, reflectie en doen kwam dus overeen met de vraag van de 

solisten.

  

13

                                                           
10 Definitie van ‘artistiek onderzoek’. In deze scriptie wordt met onderzoek bedoeld een onderzoek ten behoeve 
van de kunsten. De kunstpraktijk en ontwikkeling van de eigen professionaliteit (kunstenaarschap ontwikkelen) 
is het subject, waarbij methodes worden ontwikkeld en kennis vergroot. Over artistiek onderzoek is Henk 
Borgdorff, lector aan de hogeschool voor de kunsten van Amsterdam, een belangrijke denker op dit gebied. Om 
hier verder over te lezen zie 

 In 2009 lag de focus met name op het loslaten van conventionele concertvormen. De 

driedaagse laboratoriumsessies (ook wel lab’s of sessies genoemd in deze scriptie) vinden 

http://www.scienceguide.nl/pdf/20061018e.pdf. bezocht op 23-7-12.  
11 Definitie van ‘professional’. In de praktijk van RKL is de professional een individu die tot doel heeft kennis en 
kunde op werkgebied te ontwikkelen. In deze scriptie wordt, om verwarring te voorkomen, met de professional 
enkel het werkende individu bedoeld buiten de kunsten, om het verschil tussen de kunstenaar en andere 
sectoren te kunnen markeren. Met ‘werk’ wordt het vermogen bedoeld om iets te maken. Ook ‘werken’ dient in 
deze scriptie vaak als verzamelterm voor werk buiten de kunsten. In hoofdstuk 4 wordt dieper op dit begrip 
ingegaan.  
12 Zie bijlage 2 voor de statuten met uitgebreidere doelstellingen en methoden.  
13 www.connectingconversations.nl, bezocht op 2-6-12. Connecting Conversations ligt tevens aan de basis van 
RKL Prof. 

http://www.scienceguide.nl/pdf/20061018e.pdf�
http://www.connectingconversations.nl/�
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sindsdien vier maal per jaar plaats.14

In 2010 kwam meer nadruk te liggen op interdisciplinariteit binnen de kunsten, vanwege het belang 

van de presentatie. “Take a tapdancer and a cellist. Put them in a room, and set them in motion. 

Observe how their movements create sound. Now tell them to react on to each other. Are they 

going to dance? Are they going to play music?”Örs Köszeghy (cellist).

 In eerste instantie werden veel productionele taken (catering, 

publiciteit) door het Walter Maas Huis verzorgd. 

15

Sinds mei 2011 is RKL officieel een stichting. Daarnaast zijn in dit jaar uit de lab’s een aantal ‘spin-

offs’ ontsproten, onder meer een samenwerking met Muziekcentrum Vredenburg. In mei 2012 is 

het tweede seizoen afgesloten met de concerten Remote Control en NightSHIFT. Dat is de derde 

stap die RKL heeft genomen. 

 Theatermaker, danser, 

licht, visual arts: afhankelijk van het thema breidde het netwerk van RKL zich langzaam uit met de 

aanvoer van allerlei kunstenaars. Tegelijkertijd werden ook van buiten de kunsten professionals op 

basis van relevantie uitgenodigd tijdens de voorstellingsavonden van de lab’s. Deze professionals 

nemen sindsdien een belangrijke positie binnen RKL in. De professionals beschikken over 

specifieke kennis over een bepaald onderwerp en worden zodoende beschouwd als een bijzonder 

soort publiek. Een andere ontwikkeling in 2010 was dat de kunstenaars en musici zelf de volledige 

leiding op zich namen. Zowel de productie, als het artistieke en zakelijke deel nam de ‘kerngroep’ 

voor zijn rekening. 

Ook buiten de traditionele concertzaal ontstonden samenwerkingsverbanden. In 2012 is er, naast 

de gebruikelijke lab’s en concerten, ook een tracé RKL Professional (RKL Prof) in ontwikkeling. 

Deze komt voort uit de opgedane kennis en ervaringen van voorgaande jaren. Er is het idee dat 

professionals en kunstenaars ‘iets’ met elkaar gemeen hebben. De gedachte is dat kunstenaars 

met hun kunstenaarschap meerwaarde kunnen leveren en professionals een bijdrage kunnen 

leveren aan het artistieke onderzoek. Daarnaast heeft RKL ambities richting educatie. RKL wil ook 

voor jong, net afgestudeerd, nieuw talent de mogelijkheid bieden mee te werken aan artistiek 

onderzoek. Educatie zien zij ook in het aanbieden van hun werkwijze aan musici uit orkesten, die 

hun kunstenaarschap willen verbreden.16 De vier ontwikkelingen die ik hier onderscheid zijn niet 

opeenvolgend, maar vullen elkaar aan, als dimensies die er per jaar ongeveer bij zijn gekomen.17

RKL Prof vindt plaats tussen twee kunstenaars van RKL en een professional uit een andere sector, 

zoals de wetenschap of het bedrijfsleven. Na een aantal voorbereidende gesprekken, waarin een 

gedeeld onderzoeksthema wordt geformuleerd en de sessie wordt vormgegeven, wordt bepaald 

wie uitgenodigd worden (klanten van de professional, kunstenaars van RKL) en vindt de sessie op 

 

                                                           
14 Een sessie (inclusief overnachten) wordt rond een thema voorbereid door een artistiek team van 2 à 3 
personen. De sessie is open voor kunstenaars en klassieke musici uit het netwerk. Zij dragen iets van hun 
vakgebied in, wat zij willen onderzoeken en samenhangt met het thema. Voorbeelden van thema’s uit het 
verleden zijn ‘Body Resonator’, ‘Play’, ‘De Omwenteling’ en ‘Bach’. Op één avond wordt steevast publiek 
uitgenodigd. 
15 Uit het interne document Subsidieaanvraag 2012-2013 laboratoriumsessies. 
16 Ibid. p. 10 
17 Informatie uit gesprekken met Marije Nie, stagebegeleidster, en de subsidieaanvraag 2012-2013 
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Radio Kootwijk plaats.18 RKL Prof bestaat nog maar sinds begin 2012, er is daarom behoefte aan 

meer kennis en inzichten omtrent het traject. De Raad voor Cultuur schreef in 2007 het 

adviesrapport ‘Innoveren, participeren’. De raad stelt hierin dat er behoefte is aan een 

maatschappijbrede, open innovatie waar professionals uit meerdere sectoren samenwerken op 

gemeenschappelijke, vergelijkbare thema’s.19

Het doel van het onderzoek is tweeledig, ten eerste bij te dragen aan de interne evaluatie door RKL 

van hun activiteiten, door deze af te zetten tegen actuele ontwikkelingen en discussies in de 

muziekwereld en wetenschappelijke literatuur. Ten tweede is het doel een bijdrage te leveren aan 

de verdere dialoog over het verbreden van het publieke en maatschappelijke draagvlak voor 

klassieke muziek door het openbaar maken van de werkwijze van RKL.  

 Innovatie vereist een gezamenlijke inzet waarbij 

kennis gedeeld wordt. In het licht van deze ‘open innovatie’ moet ook RKL Prof worden bezien. 

Hieruit volgt de volgende hoofdvraag; 

 

Hoe werkt Radio Kootwijk Live en waarom werken de kunstenaars van Radio Kootwijk Live 

zoals zij werken? 

1. Wat en hoe draagt Radio Kootwijk Live bij aan innovatieprocessen in de klassieke 

muziekwereld? 

2. Welke rol speelt Radio Kootwijk Live in de samenwerking met de professionals? 

3. Wat motiveert de professionals om samen te werken met de kunstenaars van Radio 

Kootwijk Live? 

Methode 

Omdat er sprake is van een vrij onontgonnen gebied is dit een explorerend, kwalitatief onderzoek (’t 

Hart, e.a., 2005). Met als uitgangspunt de casus RKL Prof is getracht het verschijnsel uit zoveel 

mogelijk invalshoeken te benaderen: interviews, observaties en analyses van gesprekken. 

Data is verzameld door middel van participerende observatie gedurende de stage bij RKL, die van 

begin februari tot en met juni 2012 liep. De focus lag op RKL Prof. Aanwezigheid bij en participeren 

aan vergaderingen met de musici en kunstenaars van RKL, waarin de lijn werd uitgezet van het 

traject, vormde één deel van de observatie. Extern is er geobserveerd bij de voorbereidende 

gesprekken met het organisatie adviesbureau waarmee de eerst RKL Prof sessie heeft 

plaatsgevonden. Ik ben daarnaast mee geweest naar gesprekken met meer ‘softere’ varianten van 

samenwerking met het bedrijfsleven, zoals met Bram van Oeffelt van Patentwerk in Den Bosch en 

Made in Eindhoven, dat heeft plaatsgevonden op 7 juni jongstleden. Deze laat ik verder buiten 

                                                           
18 Uitgebreidere informatie over RKL Prof is te vinden in bijlage 1. 
19 Raad voor Cultuur: http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/rvc_adv0307_compleet.pdf, bezocht op 2-6-12, p. 32. 

http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/rvc_adv0307_compleet.pdf�
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beschouwing in mijn onderzoek.20 Aan de hand van de observaties bij RKL Prof heb ik 

semigestructureerde interviews afgenomen om zodoende de motivaties van de professionals te 

achterhalen. De vragenlijst is tot stand gekomen door na te denken over hoe ik mijn vraag over 

waarde beantwoord kon krijgen. Ik heb Rogier, Patricia en Liebje van het organisatie adviesbureau 

en Daan Andriessen, onderzoeker aan hogeschool Inholland geïnterviewd (de professionals).21

Opbouw 

 Om 

ook de visie van RKL mee te kunnen nemen, ook al staat deze verder niet centraal in het 

onderzoek, heb ik ook interviews gehouden met Marije, Thomas en Petra van RKL. Daarnaast heb 

ik gesproken met Mieke Moor, wiens proefschrift ik in hoofdstuk 4 gebruik als kader om de 

interviews met de professionals in te plaatsen.  

Het startpunt van dit onderzoek is een beschouwing van de actualiteit in de klassieke 

muziekwereld, hoofdstuk twee. In dit hoofdstuk wordt het publieke en wetenschappelijke debat 

omtrent behoud dan wel vernieuwing in de muziekwereld neergezet. Ook wordt de aard van 

conventies in de concertzaal besproken aan de hand van het proefschrift van Cas Smithuijsen.22

Hoofdstuk drie staat in het teken van vorminnovatie in de klassieke muziek waarin de relatie met 

het publiek een centrale rol speelt. De deelvraag die wordt beantwoord is wat en hoe RKL bijdraagt 

aan innovatieprocessen in de klassieke muziekwereld. Publieksparticipatie lijkt een steeds grotere 

plek in te nemen in de kunstwereld.

 

De afname van rijkssteun en de publieke desinteresse komen aan bod. Op de implicaties van deze 

twee aspecten wordt verder ingegaan in de hoofdstukken die volgen. 

23 Er wordt een observatie besproken van een concert van RKL, 

Remote Control, met als doel om de werkwijze van RKL te verhelderen. Drie thema’s worden 

herkend, namelijk spelen, ervaren en ontregelen. In dit hoofdstuk wordt ook duidelijk wat innovatie 

in de klassieke muziek precies inhoudt, door het bespreken van onder andere opvattingen van 

Throsby en Bakhshi over innovatie in de cultuursector.24

In hoofdstuk vier valt de werkwijze van RKL op zijn plek in een verdere analyse van RKL Prof. De 

andere twee deelvragen worden beantwoord welke rol RKL speelt in de samenwerking met de 

professionals en wat de professionals motiveert deel te nemen aan het samenwerktraject. De 

bespreking van RKL Prof (door middel van observaties van gesprekken, interviews en de sessie in 

april) laat zien dat er ook op basis van een wederzijdse interesse financiering van kunstzinnig 

onderzoek kan plaatsvinden. Aan de hand van filosofische beschouwingen, van Mieke Moor en 

 Ik concludeer dat het zwaartepunt van 

vernieuwing, zeker in de klassieke muziek, ligt bij het sociale aspect van concerten. Een centraal 

thema van deze scriptie wordt bovendien geponeerd, namelijk het doorbreken van conventies 

(ontregelen). 

                                                           
20 In mijn onderzoek laat ik deze twee projecten buiten beschouwing, omdat het een andere vorm van 
samenwerking met het bedrijfsleven betreft en deze daarom minder relevant zijn voor mijn scriptie. In hoofdstuk 
4 wordt duidelijk waarom. In bijlage 1 is meer informatie te vinden over RKL Prof. 
21 Op afspraak over anonimiteit is de naam van het advies bureau uit de scriptie gelaten en noem ik enkel de 
voornamen.  
22 Smithuijsen (2001). 
23 Boorsma (2006), Foreman-Wernet & Dervin (2011). 
24 Smithuijsen (2001), Bakhshi & Throsby (2010).  
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Richard Sennett, wordt dieper ingegaan op de behoefte van mensen werkzaam in organisaties en 

hoe dit samenhangt met een kunstzinnige manier van werken. Deze literatuur wordt besproken 

naar aanleiding van de casus en dient als hulpmiddel om de casus te kunnen begrijpen. Er wordt 

toegewerkt naar wat ik, naar aanleiding van wat ik heb gezien en gehoord, aan de basis zie liggen 

van de werkwijze van RKL. 
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Hoofdstuk 2 | Een spanning tussen autonomie 
en commercie 
 

 

2.1 Rijkssteun is tanende 
 
“Van Gogh kreeg ook geen subsidie”, zei Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Cultuur, begin 2011 in 

een interview voor Vrij Nederland over de bezuinigingen van 200 miljoen op de cultuursector.25 Dit 

houdt een bezuiniging in van ruim 25% op het rijksbudget voor kunst en cultuur.26 Zijlstra ziet het 

echter als een kans om een omslag in de cultuursector te realiseren. Volgens hem is de culturele 

wereld te afhankelijk geworden van overheidssteun en hij spreekt van een subsidieverslaving. “Dat 

is niet gezond en het moet veranderen”.27

In ‘Slagen in Cultuur’, het advies van de Raad voor Cultuur over de toekenning van de vierjaarlijkse 

cultuursubsidies van 2013 tot 2016, spreekt de Raad voor Cultuur zijn zorgen uit over de snelle 

verandering en het (negatieve) effect dat dit kan hebben met name op talentontwikkeling en de 

creatie & productie van de sector.

 De kreet ‘cultureel ondernemerschap bevorderen’ om de 

draagkracht van culturele instellingen te versterken is dan ook niet van de lucht. 

28 Non-profit organisaties in de kunsten bieden vaak kansen voor 

het ontwikkelen van nieuwe kunstproducten. De artistieke en maatschappelijke taak staat voorop 

en niet zozeer het maken van winst, zoals in een commerciële organisatie gebruikelijk is. Non-profit 

organisaties in de kunsten zijn een soort R&D, ‘Research and Development’, van de 

cultuursector.29

Toch ziet de Raad voor Cultuur ook mogelijkheden voor culturele instellingen. De bezuinigingen 

vanuit de overheid dwingen de cultuursector tot beweging en de raad ziet ‘veelbelovende 

ontwikkelingen’.

 Juist omdat ze niet commercieel zijn hebben zij de speling om te experimenteren 

en te vernieuwen en kwetsbare initiatieven te ontplooien. Door de kunstwereld worden daarnaast 

zorgen geuit dat een grotere gerichtheid op de markt makkelijke kunst in de hand werkt. 

30 Veel instellingen zijn zich bewust van de noodzaak andere bronnen van 

financiering aan te wenden en nemen hiertoe stappen.31

                                                           
25 Twaalfhoven (2011), p. 6. 

 Dany Jacobs, innovatiedeskundige, 

signaleert bij net afgestudeerde kunstenaars een zekere ‘naar binnen gekeerdheid’. Ze hebben 

vaak het gevoel dat ze hun autonomie moeten beschermen, maar volgens Jacobs is die 

veronderstelde autonomie een illusie. Kunstenaars zouden juist moeten worden gestimuleerd, 

26 Raad voor Cultuur (2012): http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/subsidieperiode%202013-
2016/Slagen%20in%20Cultuur.pdf, bezocht op 26-7-12, p. 153. 
27 Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/2444074/2011/06/10/Bezuinigingen-
cultuur-hardste-klappen-bij-theater-en-beeldende-kunst.dhtml, bezocht op 26-6-12. 
28 Rapport Raad voor Cultuur (2012), p. 8. In een eerder advies over de subsidie 2013-2016 uit 2011 
‘Noodgewongen Keuzen’ is deze zorg over snelle veranderingen en het effect op talentontwikkeling ook al aan 
de orde gesteld. 
29 Twaalfhoven (2011), p. 12. 
30 Raad voor Cultuur (2012), p. 8. 
31 Idem, p. 9. 

http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/subsidieperiode%202013-2016/Slagen%20in%20Cultuur.pdf�
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zowel tijdens de opleiding als erna, om in te spelen op de samenleving. Het is zonde, zegt hij, 

creativiteit kan worden geïntegreerd met productieprocessen, doelgroepen en marketing in andere 

sectoren. Maar ook zou een meer zakelijke instelling, zoals marktonderzoek, kunstenaars kunnen 

helpen in het vinden van draagvlak voor hun werk.32

In een notendop is de centrale kwestie in dit debat dus of meer ondernemerschap in de kunsten (en 

dus meer commercie) nadelig is voor de artistieke kwaliteit, of dat de politieke situatie juist een 

opening biedt voor een nieuwe koers.

 ‘Waar liggen kansen voor kunstenaars en wat 

is de maatschappelijke waarde van hun vak?’, is dan een nieuwe vraag die zich voordoet. 

33

 

 Op dat spanningsveld wordt in hoofdstuk vier verder 

ingegaan. Daar zullen de pogingen van RKL Prof om externe partijen te laten participeren in de 

R&D activiteiten worden uitgezet. 

2.2 Stagnerende aanwas van nieuwe publieksgroepen 

Niet alleen de rijkssteun is tanende, ook zijn er zorgen over de ontwikkeling van de publieke 

interesse voor het bezoeken van klassieke concerten. Zoals figuur 1 laat zien is er in Nederland 

relatief gezien een afnemende aanwas van jongere generaties die klassieke concerten bezoeken. 

Volgens het SCP in het rapport ‘Cultuurbewonderaars en Cultuurbeoefenaars’ trekken klassieke 

concerten op twee manieren een ander publiek in vergelijking met andere podiumkunsten zoals 

popmuziek of theater. Ten eerste laten zij met een tabel zien dat met name de oudere generatie 

vertegenwoordigd is in de concertzaal. Daarnaast wijzen zij op een verschil in sociale spreiding: 

relatief weinig allochtone groepen bezoeken uitvoeringen van klassieke muziek. In de afgelopen 

jaren zijn in de klassieke muziekwereld initiatieven genomen om deze trend te keren. Behalve 

allerlei educatieprojecten werden tal van nieuwe concertvormen ontwikkeld om nieuwe 

publieksgroepen te bereiken.34

                                                           
32 Van Heuven (2011): een interview met Dany Jacobs, p. 91. 

 

33 Idema (2012), p. 40. 
34SCP: 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars/P
ersbericht_Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars, bezocht op 13-7-12, p. 49. 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars/Persbericht_Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars�
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars/Persbericht_Cultuurbewonderaars_en_cultuurbeoefenaars�
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Figuur 1: Generatie-effecten in het bezoek aan klassieke concerten35

 

 

2.2.1 Nieuwe concertvormen als antwoord 

Tracks, Operaflirt, Cross Linx en Easy Bach. Het is een greep uit titels van programma’s ontwikkeld 

door Nederlandse concertzalen en musici om nieuwe doelgroepen aan te trekken.36 Onder het 

genot van een drankje luistert men naar Bach, men kan rondlopen of praten, of er ontstaan cross-

overs met andere kunstvormen. Over buitenlandse en een aantal Nederlandse initiatieven is in 

2012 een boekje uitgebracht, genaamd ‘Present! Rethinking live Classical Music’ door Johan 

Idema.37

Johan Idema geeft enige specificatie aan de term ‘innovatie’. Deze vernieuwingen noemt hij 

productinnovatie.

  

38

                                                           
35 Hamman, geciteerd door Heiner Gembris, 2008, p. 202.  

 Drie algemene strategieën liggen volgens hem ten grondslag aan innovatieve 

kunstvormen. Sommige concertvormen houden ten eerste als kernverandering educatie in. 

Educatie betekent expliciteren, uitleggen en interpreteren, contrasterend met de concertetiquette 

die het concert tot een elitair gebeuren maakt en ‘inside information’ behoeft. Een tweede strategie 

is de muziek meer urgentie en relevantie geven, door het te koppelen aan de actualiteit: 

36 Bijvoorbeeld: http://www.concertgebouw.nl/specials/tracks, bezocht op 12-7-12. 
37 Johan Idema (2012) heeft deze drie strategieën geformuleerd naar aanleiding van de cases, vanuit zijn eigen 
expertise als cultuuradviseur.  
38 Idem, p. 45. 
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gebeurtenissen, de locatie, verhaal of gevoel. Het is een strategie om de klassieke muziek uit het 

‘museumgehalte’ te halen, uit het verleden. Ten derde identificeert Idema het vergroten van de 

muzikale ervaring door niet enkel het gehoor als zintuig aan te spreken, maar ook te spelen met 

smaak, zien, gevoel en geur.39  Deze strategieën betreffen de manier waarop de vorm, het product, 

kan veranderen. Het ervaringsaspect en de beleving van het publiek staat centraal. 40

Niet alleen in de praktijk worden oplossingen gezocht, ook kunstwetenschappers denken na over 

het bereiken van nieuw publiek voor de klassieke concerten. Miranda van Drie bracht in april 2012 

het boek ‘Erfgoed of innovatie, de toekomst van het concertbedrijf uit’.

 

41 Het boek bevat zeven 

interviews over de orkestensector en visie op de toekomst van de concertpraktijk. Een andere 

belangrijke bijdrage is de bundel ‘Das Konzert, neue Aufführungskonzepte für eine klassische 

Form’. Onder eindredactie van Martin Tröndle, geschoold musicus en cultuurwetenschapper, is 

deze bundel met diverse bijdragen van musici, dramaturgen, cultuurwetenschappers en 

kunstmanagers over de toekomst van klassieke muziek verschenen. De auteurs van het boek 

bediscussiëren mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsconcerten om het 

draagvlak voor klassieke muziek te vergroten. Zij gaan mogelijke potentiële ontwikkelingen na 

vanuit esthetisch, architectonisch, akoestisch, sociaal, cultureel en economisch perspectief. 

Volgens hen ligt het probleem niet bij de muziek zelf, daar is niets mis mee, maar bij de 

presentatievorm van het concert. Daarom wordt een nieuwe aanpak niet gezocht in het omtoveren 

van concerten in ‘events’, eerder zoekt men oplossingen die de publieksbasis verbreden en de 

starre conventies rondom en tijdens de concerten tegengaan.42 Vorminnovatie omvat alle 

vernieuwingen op het gebied van de presentatie van de kunst. De manier waarop is dus hetgeen 

dat ter discussie staat.43

 

 

2.2.2  Een controversiële breuk met conventies 

Om de huidige contouren van het concert te kunnen begrijpen – de manier waarop de klassieke 

muziek wordt gepresenteerd – reizen we af naar de 13de eeuw. In zijn boek ‘Stilte! Het ontstaan van 

concertetiquette’ analyseert Cas Smithuijsen de sociale dynamiek in de concertzaal in een 

historisch perspectief. Humanisme ligt aan de oorsprong van de huidige etiquette in de concertzaal. 

Deze geestelijke stroming vindt zijn oorsprong in Noord-Italië, waarna het zich over Europa 

                                                           
39 Idem, p. 185. 
40 Waar kan dan aan gedacht worden? Nachtmusik is een Duits initiatief van Radialsystem V in Berlijn. Kleine 
ensembles spelen ‘mindful’ stukken zoals Cello Suite van Bach. Een intiem concertje in een serene ruimte waar 
even te voren een yogasessie is geweest. De mensen liggen op yogamatten en laten de muziek over zich heen 
komen. Of The Forty Part Motet: een lege ruimte met 40 speakers rondom die naar het midden gericht zijn. 
Iedere stem van een koor is individueel opgenomen. De stemmen mengen en scheiden zich achtereenvolgens 
en de heilige muziek versmelt met de architectuur (een soort kerk). Het is een geheel andere beleving, door de 
fysieke en virtuele dimensie. 
41 http://www.muziekcentrumnederland.nl/over-mcn/nieuws/artikel/artikel/5011/. Van Drie is werkzaam bij 
Muziekcentrum Nederland (MCN) als hoofd van de afdeling klassieke en hedendaagse muziek (vanaf 
september 2012 directrice van het NJO, de Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie). Op 23 april 2012 
vond de boekpresentatie plaats over de toekomst van het concertbedrijf.  
42 Tröndle et. al. (2009), p. 10. 
43 Ook RKL focust op de vorm. In paragraaf 3.2 komt dit ter sprake. 
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verspreidde. In het humanisme werd de menselijke zelfredzaamheid en beschaving gepropageerd, 

in tegenstelling tot onder andere religie die met ‘onaardse hogere machten’ lange tijd de waarden 

van mensen bepaalden.44 Rationaliteit en het vermogen van mensen om zelf na te denken werd 

meer gewaardeerd. In de kunst zagen humanisten mogelijkheden om goede menselijke waarden te 

ontwikkelen. Het zou een middel zijn om het ‘hogere zelf’ te cultiveren in het schone. Het idee 

hierachter was dat het mogelijk was om indrukwekkende prestaties te leveren. De kunsten werden 

dus gezien als een culturele opvoeding voor de mens om het hogere zelfbeschikkende weten en 

kunnen tot volle wasdom te brengen.45

De verhevenheid van cultuur kwam tot uitdrukking bij de elite. Een maatschappelijk 

vooraanstaande onderscheidde zich door een goede muzikale opvoeding. Op die manier gingen 

leiderschap en musiceren hand in hand: musiceren vervulde een maatschappelijke functie.

 

46 Later, 

eind 16de eeuw, kwam deze stroming ook in Nederland op en daarmee professionaliseerde de 

muziek. Musici namen afstand van het musiceren in huiselijke kring en gingen zich 

professionaliseren in zogenaamde ‘collegia musica’.47 Dit waren speciale instituten waar 

gezelschappen serieus muziek beoefenden onder leiding van een meester, waarbij de nadruk niet 

zozeer op onderling plezier en vrolijkheid, maar op esthetiek lag. Na 1700 werd het echter pas 

gebruikelijk om toehoorders toe te laten.48 Waar luisteraars in eerste instantie juist als storend 

werden ervaren, omdat zonder hen de musici zich volledig op het muzikale spel konden richten, 

werd hun aanwezigheid nu gezien als belangrijk voor de ontwikkeling van de Europese 

instrumentale muziekpraktijk, zo schrijft Smithuijsen.49 Interessant verschil met de huidige 

concertbeleving is dat luisteraars over muzikale bekwaamheid moesten beschikken, instrumenteel 

dan wel in de vorm van een betoog. De inhoudelijke bijdrage was dus erg van belang, passief 

luisteren werd niet toegestaan. Aan het luisteren en toegang krijgen tot de geïsoleerde 

muziekbeoefening hingen dan ook strenge gedragsregels, zoals dus het leveren van een 

inhoudelijk betoog.50

De praktijk rondom de klassieke muziek heeft zich dus ontwikkeld als een vertegenwoordiging van 

‘hogere menselijke waarden’, zowel voor de musicus als wat betreft de luisteraar. De verhouding 

tussen het publiek en de musicus werd daarmee streng ingekaderd. Dat wordt weerspiegeld in de 

concertetiquette: gedragsregels die de kunst als autonome waarde afschermt van ‘lagere 

invloeden’. Het is een opvatting die bewaard is gebleven in onze huidige tijd, ondanks dat 

informalisering maatschappijbreed heeft toegeslagen. Andere traditionele gezagsverhoudingen 

(tussen leraar en leerling, ouders en kinderen, verschil in klassen) zijn afgezwakt. Het is 

 Het doel van de gedragsregels was om de verhouding tussen musicus en 

luisteraar gelijk te houden. 

                                                           
44 Smithuijsen (2001), p. 19. 
45 Idem, p. 20. 
46 Idem, p. 22. 
47 Idem, p. 59. 
48 Idem, p. 64. 
49 Idem, p. 65. 
50 Idem, p. 66. 
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opmerkelijk dat die strenge regels in de concertzaal zich tot op de dag van vandaag hebben weten 

te handhaven.51

Dit ging evenwel niet zonder strijd. Rond de 20ste eeuw werd het concertregime desondanks 

geconfronteerd met steeds lossere gedragsregels in de samenleving, zo ook in de concertzaal. 

Men tutte zich op, het was zien en gezien worden voor de gegoede burgerij en men dronk een 

drankje in de zaal. Initiatieven van dirigenten om het gedrink en gepraat uit te bannen zodat de 

muziek beter genoten kon worden leidde tot de ontwikkeling van pauzes. Er ontstonden gewoontes 

rondom het applaudisseren, alleen na het volledige werk, en over stilte tijdens het concert. Een 

oefening in stilte kan beschouwd worden als een uiting van een algeheel gedisciplineerde 

levensstijl, van ‘hoogopgeleide, kwaliteitszoekende mensen’.

 

52 Er is dus van oudsher een spanning 

zichtbaar tussen het vasthouden en cultiveren van het verhevene en de sociale behoefte aan een 

lossere meer toegankelijke concertcultuur. Hoewel een concert in wezen een sociaal fenomeen is, 

staat de huidige sociale behoefte aan een toegankelijkere concertbeleving in contrast met de 

conservatieve ideeën die hun oorsprong in het humanisme hebben. Zoals ook Alex Ross aantoont 

in zijn artikel ‘Hold your applause’ zijn er regels over applaudisseren, is er weinig ruimte voor 

sociale interactie, spontaniteit en het uiten van enthousiasme. Met andere woorden worden sociale 

processen uitgebannen en een zekere ongelijkheid tussen de musicus en het publiek in stand 

gehouden: de musicus staat als het ware op een verhoging. Het behoud van kwaliteit is een 

mogelijke verklaring voor de vasthoudendheid aan conventies. Wat Alex Ross graag zou zien is 

een flexibelere benadering, waarbij de aard van het werk de presentatievorm bepaalt en zodoende 

ook de aard van de response. Dus als een compositie uitnodigt tot een uitgelaten reactie, dat dit 

niet belet wordt en het uiterlijk van het concert meewerkt aan de beleving.53

 

 

Ook kan de onbekendheid met de regels omtrent het uiten van waardering tijdens een klassiek 

concert angst bij de nieuwe bezoeker in de hand werken. Het zou zelfs reden zijn om weg te 

blijven. “The underlying message of the protocol is, in essence: ‘Curb your enthusiasm. Don't get 

too excited.’ Should we be surprised that people aren't as excited about classical music as they 

used to be?”.54 Smithuijsen wijst erop dat die angst een tegenhanger kent bij de musici, namelijk in 

een angst om op te treden. De toegenomen eisen van perfectie die door het veeleisende publiek 

wordt opgeroepen werkt podiumangst in de hand.55

 

 

Het is belangrijk om ons te realiseren dat bij het doorbreken van conventies dus zowel de 

consequenties voor het publiek als die voor de musici en componisten, en de kunstwerken worden 

doordacht. Hans Abbing, socioloog en kunstenaar, verweet in zijn pamflet ‘Van hoge naar nieuwe 

kunst’ de klassieke muziek een kloof te veroorzaken tussen de muziek en het publiek door een te 

starre omgangsvorm tijdens de concerten. Er moest volgens hem een denkomslag worden 

                                                           
51 Idem, p. 26. 
52 Idem, p. 132. 
53 Ross (2012), p. 4. 
54 Idem. 
55 Smithuijsen (2001b), p. 111. 
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gemaakt van hoge naar nieuwe (sociale) kunst. Voor jong publiek zou gelden dat vooral het 

‘moeten’ hen opbreekt.56 Abbing is radicaal in zijn ontkenning van de klassieke muziek zelf. De 

muziek zelf zou geen enkele intrinsieke waarde van zichzelf hebben, en in de toekomst louter 

dienend, als achtergrond, beluisterd moeten worden. Hij stelt het publiek centraal en hun gevoelens 

van gemak. Dat is een visie die met kritiek is ontvangen.57 Hij zou geen kennis hebben van de 

klassieke muziek en afdoen aan de historisch gegroeide rol en de intrinsieke betekenis en functie 

van een concert. Cas Smithuijsen waarschuwde in zijn proefschrift voor eenzelfde kloof tussen het 

publiek en de klassieke muziek. Maar ook zag hij geen oplossing in de verdere 

vercommercialisering van de klassieke muziek, die  hij ‘verpretparking’ noemt. Verpretparking is 

een negatieve manier om aansluiting te vinden bij nieuw publiek, door prettig luisteren en comfort te 

vergroten. Door de regels te versoepelen wijst Smithuijsen op het risico dat de nieuwe 

presentatievormen in conflict komen met de kwaliteit.58 Njordur Sigurjonsson, wetenschapper in 

cultuurbeleid en –management, signaleert hoe de kunstwereld in zijn pogingen de aansluiting met 

nieuwe publieksgroepen te vinden, de neiging heeft het te zoeken in initiatieven die het comfort van 

het publiek, de consument, moeten vergroten.59 Bij ‘audience development’ (publieksontwikkeling) 

wordt meer ingespeeld op de ervaring en belevingswereld van het nieuwe publiek. Maar 

compromitteert de musicus zich dan niet teveel aan lagere vormen van cultuur, waarbij directe 

voldoening en oppervlakkige ervaring voorop komt te staan?60 Hij stelt dat de esthetische ervaring 

en ontwikkeling van het product uitgangspunt moet zijn in publieksontwikkeling, wanneer men (de 

kunstorganisatie) veranderingen tracht door te voeren in de artistieke presentatie en conventies. 

Kortom, publieksontwikkeling moet niet alleen door marketeers worden bedacht. Zij focussen te 

gauw op comfortvergroting, het gemak van de consument, wat mogelijk ten koste gaat van de 

artistieke kwaliteit en  inhoudelijke artistieke ontwikkeling.61

 
 

2.2.3 Samenvattend: zonder kwaliteitsverlies vernieuwen? 

Kortom, er is bij bovengenoemde auteurs (met uitzondering van Abbing) dus een zorg 

waarneembaar over kwaliteitsverlies in de overdracht van klassieke muziek. Deze kwaliteit werd 

van oudsher deels gewaarborgd door hoge eisen van perfectie aan de zijde van de musici en 

etiquette (spelregels, gedragsregels) voor het publiek tijdens en rondom klassieke concerten. 

Tegelijkertijd wordt echter de noodzaak gevoeld ‘iets’ te veranderen, door de tanende rijkssteun en 

geringe toestroom van nieuwe en jongere publieksgroepen. Nieuw publiek zou afgeschrikt worden 

door het starre luistergedrag en voor de overheid is publieksbereik van belang om subsidie te 

genereren. De beantwoording van de vraag die uit dit debat voortvloeit  - of de autonomie van de 

                                                           
56 Abbing (2009).  
57 Website Hans Abbing: http://www.hansabbing.nl/DOCeconomist/Publicaties.htm, bezocht op 26-7-12. Op zijn 
website met publicaties heeft hij een aantal kritieken opgenomen op zijn boek ‘van hoge naar nieuwe kunst’.  
Op NRC Opinie vond een debat plaats, het voert te ver hier verder op in te gaan, zie (Lelieveldt, 2009) 
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2156382.ece/Reken_klassieke_concerten_niet_af_op_bezoekersaantallen en 
(Streevelaar, 2009) http://vorige.nrc.nl/article2146809.ece bezocht op 14-8-12. 
58 Smithuijsen (2001), p. 133. 
59 Sigurjonsson (2010), p. 267. 
60 Idem, p. 273. 
61 Idem, p. 276. 
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kunsten in het nauw komt door nieuwe verhoudingen tot het publiek en andere doelgroepen? – laat 

ik liggen om te voorkomen te ver af te dwalen van mijn hoofdvraag. Ik wilde het debat echter wel 

bespreken, omdat deze bredere discussie in de klassieke muziekwereld het decor vormt voor de 

activiteiten van RKL. Het laat zien dat er een bredere maatschappelijke behoefte is aan een 

middenweg tussen het doorbreken van conventies en een socialere concertvorm in de klassieke 

muziek, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en mogelijkheden om aan 

productontwikkeling te doen. In het volgende hoofdstuk komt aan bod wat innovatie in de kunsten 

inhoudt en hoe RKL bijdraagt aan innovatieprocessen in de klassieke muziek. 
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Hoofdstuk 3 | Innovatie in de klassieke muziek 
 

 

 
Musik ist kein Ding, 

sondern ein Ereignis.62

 

 

3.1 Innovatie in de kunstwereld 

Sinds de invoering in 2003 van het Innovatieplatform tijdens het kabinet Balkenende II is het begrip 

‘innovatie’ een populair en veelgebruikt containerbegrip geworden voor allerhande veranderingen in 

de maatschappij. De economische crisis maakt het vinden van sponsorrelaties en donaties 

ingewikkeld.63 In deze lastige omstandigheden moeten culturele instituties zich opnieuw op hun 

strategieën bezinnen, om hun artistieke en culturele doelstellingen te kunnen behouden. In 

hoofdstuk twee is dit reeds besproken en in hoofdstuk vier al dit thema verder worden behandeld 

vanuit het gezichtspunt van RKL. In de meeste industrieën is innovatie in moeilijke tijden de sleutel 

om competitief voordeel en groei te bewerkstelligen. Er is echter weinig helderheid over de 

precieze duiding van het begrip ‘innovatie’, zeker in de kunsten.64

- De innovatie van publieksbereik kan betrekking hebben op het bereiken van nieuw publiek, 

met name door het gebruik van nieuwe technologieën (bijv. online toegang tot 

museumcollecties). Hieronder valt ook het betrekken van publiek bij het artistiek werk. 

Bijvoorbeeld door interactie via social media, of door cocreatie mogelijk te maken. 

 Het rapport van Bakhshi & 

Throsby ‘Culture of innovation. An economic analysis of innovation in arts and cultural 

organisations’ geeft meer helderheid op dit vlak. Zij schrijven over de kunsten in het algemeen. Wat 

houdt innovatie in de kunsten in? De auteurs onderscheiden vier dimensies waarop 

kunstorganisaties kunnen innoveren; publieksbereik (audience reach), ontwikkeling van het 

kunstproduct (artform development), waardevermeerdering (value-creation) en innovatie binnen 

bedrijfsmodellen (business models). Deze dimensies betreffen dus meer het doel waarvoor 

strategieën worden verzonnen. Ze worden hier kort uiteengezet: 

- De ontwikkeling van een kunstproduct beschrijven Bakhshi en Throsby als het ruimte 

maken voor experimentele producten in de programmering van een cultuurinstelling. 

- De waardevermeerdering betreft met name de pogingen die culturele instellingen 

ondernemen om hun economische en culturele waarde voor publiek te vergroten en 

                                                           
62 Vertaling: Muziek is geen ding, maar een gebeurtenis. Tröndle (2009), p. 9. 
63 Raad voor Cultuur (2007), bezocht op 23-6-12, p. 30.  
64 Bakhshi & Throsby (2010), p. 4. 
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bovendien meetbaar te maken naar buiten toe. Zodat fondsen en andere subsidiënten zich 

hier aan kunnen relateren. 

- Innovatie in bedrijfsmodellen tot slot duidt op de uitdagingen waar culturele instellingen 

mee te maken krijgen bij het implementeren van bovenstaande innovaties in hun 

bedrijfsstrategie en beleid. Deze modellen moeten steeds aangepast worden. Zoeken naar 

innovatieve, financiële strategieën, als reactie op het veranderende fondsenklimaat, loopt 

hier automatisch parallel aan.65

Bakhshi en Thorsby bemerken dat er een snelle groei is van ‘user-generated content’, waar een 

website als Flickr een voorbeeld van is.

 

66 Er wordt onderscheid gemaakt tussen een personificatie 

van culturele goederen en diensten, en co-productie. De eerste geeft de consument de 

mogelijkheid een culturele ervaring te personaliseren. In het geval van coproductie wordt de 

gebruiker uitgenodigd om actief mee te helpen aan de productie van het kunstproduct.67 Volgens 

hen is de aard van culturele goederen dat publiek een belangrijke rol speelt in de betekenis en 

waarde. “Their meaning is ultimately only created by audiences, their value is realised as a social 

process and many are naturally akin to public goods”.68

 

 

Dit participatieve aspect van culturele producten heeft als voordeel dat het mogelijkheden voor 

publieke tegemoetkomingen en private donaties biedt. Innovatie betreft daarom ook nieuwe, 

actievere zakelijke strategieën uitzetten om nieuwe bronnen van financiële steun aan te trekken en 

nieuwe manieren te ontwikkelen om zich te verhouden tot bestaande bronnen.69

 

 Participatie, 

‘audience development’ (publieksontwikkeling) en draagvlak vergroten is waar innovatie in de 

kunstsector zich rond centreert. 

3.1.1 Publieksparticipatie als vernieuwend aspect 

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft zich een verschuiving voorgedaan van autonome 

kunst naar het besef dat kunst altijd in relatie staat tot zijn omgeving.70 Tegenwoordig worden 

kunsten steeds meer opgevat als cultureel en sociaal ingebed, het product van sociale interactie.71

                                                           
65 Idem, p. 4. 

 

Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de opvatting dat de publiekservaring voorop komt te staan bij de 

ontwikkeling van presentatievormen, zoals dat ook in het klassieke orkestbedrijf steeds vaker 

gebeurt. Een kunstwerk is pas af als het ervaren wordt door publiek en er een artistieke waarde kan 

66 Door gebruikers gegenereerde inhoud. 
67 Knell (2006) geciteerd door Bakhshi & Throsby, 2010, p. 14. 
68 Idem, p. 14. 
69 Idem, p. 14. 
70 Foreman-Wernet & Dervin, 2011; Sigurjonsson, 2010; Boorsma, 2006. 
71 Boorsma (2006), p. 75. 
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worden toegekend door de ‘ontvanger’. De cultuurconsument wordt steeds meer een 

cultuurproducent, zoals ook de Raad voor Cultuur signaleert.72

Niet alleen sociale en culturele inbedding speelt een grotere rol in kunstmarketing, ook ons begrip 

van kunst is veranderd volgens Foreman-Wernet en Dervin.

 

73

 

 Ten eerste is de definitie van wat 

onder kunst kan worden verstaan breder geworden. Er lijkt een verandering gaande van de 

twintigste eeuwse opvatting van kunst betreffende de traditionele non-profit categorie waar de 

beeldende kunst en podiumkunsten onder vallen, naar de eenentwintigste eeuwse opvattingen dat 

ook uitingen van populaire en informele cultuur het bestuderen waard zijn. Verder speelt de 

participatie van het publiek in de kunsten een steeds grotere rol, doordat de individuele ervaring 

van het kunstproduct belangrijker wordt in de kunstuitingen: 

Participation is not just attendance, observation, consumption, or even audience 

participation. It includes many other categories of action—making, doing, teaching, learning, 

presenting, promoting, judging, supporting—and spans many artistic disciplines. It can be 

amateur or professional, active or passive, individual or collective, continuous or episodic, 

public or private.74

 

 

Participatie kan variëren tussen enkel het hebben van een ervaring bij een kunstwerk en een 

betekenis hechten hieraan, tot aan daadwerkelijke interactie en zelfs interveniëren in de vorm en 

presentatie van het eindproduct. Hoewel de marketing van kunst verder buiten beschouwing blijft is 

het interessant hier kort Miranda Boorsma aan te halen, die kijkt naar kunstmarketing en de rol van 

de kunstconsument in het kunstproduct. De kunstconsument is volgens haar niet langer een 

passieve ontvanger maar een actieve participant, door de betekenis die zij toekennen aan het 

product. Participatie kan daarnaast plaatsvinden in de laatste fase van het kunstproces (cocreatie) 

of tijdens het maakproces (co-ontwerp).75

 

  Met de mate van participatie kan gespeeld worden door 

de kunstinstelling, zoals in de volgende paragraaf zal worden uiteengezet aan de hand van een 

concert door RKL. 

  

                                                           
72 Raad voor Cultuur (2007), http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/rvc_adv0307_compleet.pdf, bezocht op 23-7-12, 
p. 9. 
73 Foreman-Wernet & Dervin (2011), p. 2. 
74 Jackson & Herranz 2002, geciteerd door Foreman-Wernet (2011), p. 2. 
75 Boorsma (2006), p. 85. 

http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/rvc_adv0307_compleet.pdf�
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3.2 Concertinnovatie bij RKL: een observatie en analyse 

In deze paragraaf komt aan bod hoe RKL vorm geeft aan innovatie van concerten, om verder te 

onderzoeken  wat en hoe RKL bijdraagt aan innovatieprocessen in de klassieke muziekwereld. Dit 

naar aanleiding van de twee concerten ‘Remote Control’ en ‘NightSHIFT’die op 29 maart 2012 en 

17 mei 2012 gespeeld werden door het Vredenburg Leeuwenbergh.76 De concerten kwamen beide 

voort uit twee driedaagse onderzoekssessies op Radio Kootwijk in 2011. Het concert Remote 

Control werk ik verder uit, aan de hand van eigen observaties en die van een aantal aanwezigen 

die achteraf om respons zijn gevraagd.77

 

 

3.2.1 De observatie 

“Ik vond de term ‘concert’ niet meteen de meest toepasselijke term”, zegt Wouter. Radio Kootwijk 

Live kende hij nog niet en van de website begreep hij uit filmpjes dat het wel eens een 

experimenteel geheel kon worden, met veel interactie. Hij vond het eerder een voorstelling dan een 

concert vanwege de meerdere kunstvormen die de revue passeerden. Vanuit zijn beroep 

(ondernemer en videokunstenaar) kon hij het experimentele karakter echter wel waarderen. “Ik 

stond er wel heel erg open voor. Zo ben ik er ook wel echt in gegaan, zo van ik zie wel wat er 

gebeurt, ze gaan vast gekke dingen doen. En daarin kreeg ik ook gelijk. Het was behoorlijk raar” 

(Wouter, uit interviews van W. Pheifer). 

Het publiek kwam binnen via de gebruikelijke ingang, onder de zaal van Vredenburg 

Leeuwenbergh. In een hoekje stond een klein ensemble te spelen. Programmaboekjes waren er 

niet op voorhand, wat er ging gebeuren was bij de bezoekers dus volledig onbekend. Bij de deur 

werden echter wel gekleurde papieren ‘wolkjes’ uitgedeeld. Later zou blijken waar deze voor 

dienden. Vervolgens kwam men via de trap boven, waar geen stoelen stonden. De ruimte was 

open, maar opgedeeld in kleinere ruimtes. Aan de rechterkant was een bar waar wat drinken 

besteld kon worden. Een aantal banken en fauteuils stonden opgesteld, maar of er ook op gezeten 

mocht worden was niet helemaal duidelijk. Her en der hingen dezelfde papieren gedachtewolkjes 

als de gekleurde variant die iedereen bij zich droeg. Op de zwevende gedachtewolkjes stonden 

echter teksten geschreven. Het publiek werd door mensen van RKL uitgenodigd om hun gedachtes 

over klassieke muziek hier te uiten. In de linkerruimte bevonden zich twee podia recht tegenover 

elkaar. In het midden was de ruimte leeg, op een muur van witte dozen na. Het deed wat rommelig 

aan, alsof het nog niet helemaal af was. Bovendien klonk achter die muur herrie van mensen 

(musici en kunstenaars) die heen en weer liepen over het podium. De een stond wat meer 
                                                           
76 Zie bijlage 3 voor het programma. 
http://www.vredenburg.nl/agenda/concerten/2044/Radio_Kootwijk_Live_de_musici_en_kunstenaars_van_Radio
_Kootwijk_Live/Remote_Control/,  bezocht op 27-07-12. 
77 Met veel dank aan Willemijn Pheifer, medestudent, voor het mogen inzien en gebruiken van drie interviews 
die zij heeft afgenomen in het kader van haar stageonderzoek bij Bureau Promotie Podiumkunsten 
(http://www.promotiepodiumkunsten.nl/). Voor Go Classic (klassiek met een twist) interviewde zij bezoekers van 
‘alternatief klassieke concerten’ waaronder een drietal mensen die bij Remote Control van Radio Kootwijk Live 
aanwezig waren. Van NightSHIFT zijn geen interviews beschikbaar, daarom heb ik dat concert buiten 
beschouwing gelaten. 

http://www.vredenburg.nl/agenda/concerten/2044/Radio_Kootwijk_Live_de_musici_en_kunstenaars_van_Radio_Kootwijk_Live/Remote_Control/�
http://www.vredenburg.nl/agenda/concerten/2044/Radio_Kootwijk_Live_de_musici_en_kunstenaars_van_Radio_Kootwijk_Live/Remote_Control/�
http://www.promotiepodiumkunsten.nl/�
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onwennig dan de ander met het wolkje in de hand te wachten op een teken. “Aanvankelijk stond 

iedereen gewoon een beetje in de ruimte en daar was een soort van computeranimatie die 

reageerde op bewegingen van mensen dus een paar mensen gingen daar mee experimenteren, en 

de rest stond eigenlijk nog een beetje onwennig te kijken” (Vivianne: uit interview met W. Pheifer) 

De muur van witte dozen bleek al gauw geen muur te zijn, maar een opstapeling van zitplaatsen 

voor de avond. “Nou toen begon het, en toen moesten we allemaal die wand van kartonnen 

blokken afbreken, dat bleken dus onze stoeltjes te zijn dus die moesten we er vanaf pakken en 

gaan zitten. Dat vond ik erg grappig bedacht dus dat was wel mooi” (Sjoerd: uit interviews van W. 

Pheifer) 

Wat volgde was een voorstelling met meerdere elementen en locaties. Achtereenvolgens werd 

overal in de ruimte gespeeld op de twee podia en in de grote ruimte met de bar. Ook de trap, waar 

even tevoren de mensen naar boven waren gekomen, diende als podium.  Het concert begon met 

een stuk van Bach op de piano, gecombineerd met een improvisatie gebaseerd op ‘Force, Field en 

Spaces van James Fulkerson. De muziek werd aangestuurd door een viertal mensen uit het 

publiek. Op het podium liepen zij over lijnen en er waren een aantal spelregels. De piano, 

tapdanseres of (geluidskunstenaars) reageerden op de vier mensen in het midden. Dichterbij 

betekende harder, in bepaalde vlakken staan veranderde de melodie naar het refrein. ´Wat mij daar 

wel aan stoorde was dat het helemaal niet uitgelegd werd. Dat ik pas op het laatst dacht van.. ‘oh 

ja..’” (Wouter). 

Een ander interessant moment was ‘Kegelstatt Trio’ van Mozart. Het werd gespeeld terwijl door de 

zaal twee levensgrote opblaasballen stuiterden. Het publiek tikte de ballen soms op het podium en 

over en weer. Er is geen directe verbinding tussen het spel en de structuur van het stuk, maar de 

interpretatie is dat Mozart wel geïnspireerd is geweest door het kegelen. Op basis van deze 

vooronderstelling zijn de ballen ingezet, naar aanleiding van een spel dat tijdens het lab, daar waar 

de concertvormen werden ontwikkeld, was gespeeld. De kwestie was voornamelijk of het mogelijk 

was een andere sfeer van de uitvoeringspraktijk neer te zetten. De bal maakte interactie mogelijk, 

als de bal op het podium kwam, moesten de musici ook reageren, wat een verrassingseffect 

creëerde.78

Vervolgens kwam er een trombonist die een geluidsexperiment deed door in een microfoon te 

spelen, onderwijl het geluid op te nemen en er opnieuw overheen te musiceren. “Dus dat was weer 

helemaal niet melodieus. De muziek wisselde dus eigenlijk steeds tussen klanken, en echt 

klassieke stukken. En dat was best een heel erg breed spectrum natuurlijk” (Wouter). 

 Door de bal terug te spelen naar het publiek werd op een andere manier de vierde 

wand afgebroken. 

Ook onderaan de trap werd gespeeld. “Er was een stuk met een harp, met een harpiste die onderin 

een trapgat ging zitten waardoor de muziek echt als een soort, ja, bron omhoog kwam door dat 

                                                           
78 Op basis van uitleg van Laura Carmichael, klarinet (RKL) uit persoonlijke mailwisseling op 27-7-12. 
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trapgat dat dan ook nog eens helblauw was. Dat was heel mooi en toegankelijk, dat vonden veel 

mensen ook heel makkelijk mooi zeg maar” (Wouter) 

Over het algemeen was het geheel wat rommelig volgens sommige geïnterviewden. Het was echter 

een chaos van een georganiseerde soort, de vrije ruimte en het experiment was met vooropgezette 

ideeën gepland. Er zat een idee achter de opblaasbal die door de ruimte werd getikt, ook al werd 

deze niet verder uitgelegd. De musici stonden in ‘normale’ kleding op het podium, ze waren 

behalve door hun instrument, uiterlijk niet te onderscheiden van toehoorders. 

Wouter kon het experimentele en open karakter meer waarderen, waarschijnlijk dankzij zijn 

achtergrond in een kunstopleiding. “Het is zeker niet geschikt voor de doorsnee bezoeker. Want ik 

heb dan ook het geluk dat ik daarmee opgeleid ben.. maar ja.. als ik mijn moeder daar zou 

neerzetten, die zou zeggen van “nou, ik ben hier weg. Dit slaat nergens op, ik vind het niet 

interessant.”” (Wouter) 

Interessant is hoe hij bemerkt dat het experimenteren een vorm van kunstproductie is. Op een 

gegeven moment werd een groot stuk papier dat eerst op tafel lag opgehaald: de ‘Graphic Score’. 

Het waren de viltstift streepjes en figuren die ontstonden doordat het publiek hun wolkjes bij 

aanvang hadden beschreven en getekend op de met papier bedekte tafel. Deze vormen gingen ze 

met een aantal musici ‘spelen’. Ook kon het publiek mee doen met de Whitney Box.79

De aanpak, anders dan gebruikelijk, maakte Vivianne meer ontvankelijk voor wat er komen ging. 

Ook al was de muziek soms verre van toegankelijk, door de vorm en de beleving was het toch 

‘behapbaar’. “Ik vond zelf ook dat datgene wat ze inhoudelijk deden dat dat ook goed werkte om 

ontvankelijker te worden voor wat ze aan het doen waren. Dat ja… waar je normaal bij een klassiek 

concert misschien heel erg in je hoofd zit van waar het muziekstuk vandaan komt, in welke tijd dat 

het geschreven is… snap ik het, spelen ze het goed enzo… dan werd je nu gewoon veel meer 

uitgenodigd om je open te stellen. Ook omdat je niet van tevoren wist wat het programma was 

bedenk ik me nu. Dat was wel een belangrijke factor in de ervaring” (Vivianne). 

 “Dat vond ik 

heel interessant. Het was niet mooi.. maar het was wel heel erg.. ja dat boeide me heel erg […]. En 

ook dingen als ritme zoeken met dingen met gekleurde bolletjes enzo, zo van jullie zeggen aaah als 

het gele bolletje er is en jullie zeggen oooeeh als het blauwe bolletje er is (Whitney Box). En dan 

creëer je iets van muziek uit een andere stimulans. En dat is eigenlijk waar alle kunst uit ontstaat, 

uit een bepaalde prikkel. […] Dus alles komt voort uit iets anders en dat vond ik heel interessant 

aan het doen van die experimenten met het publiek, want er ontstaat iets wat je niet van tevoren 

kan maken” (Wouter). 

 
  
                                                           
79 De Whitney Box is een vorm bedacht tijdens de labsessie van Remote Control. In een algoritme maken 
geprojecteerde, gekleurde bolletjes cirkelende figuren langs een doorgetrokken lijn. De kleur van het wolkje dat 
bij binnenkomst was uitgedeeld, verdeelde het publiek in groepen. Bij het passeren van de eigen kleur, werd 
men uitgenodigd een woord te zeggen, of een (afgesproken) geluid te maken. 
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3.2.2. Een analyse van de werkwijze van RKL 

Remote Control is ontstaan vanuit de nieuwsgierigheid wat er gebeurt als het gebruikelijke 

eenrichtingsverkeer tussen musici en het publiek in de war wordt geschopt. Het publiek interacteert, 

heeft zeggenschap en de musici proberen uit op welke manieren zij kunnen musiceren. Meer dan 

één conventie wordt daarmee doorbroken. Een opsomming: 

1) Programmaboekje: Geen uitleg over de stukken of richting voor wat er komen gaat; 

2) Kleding musici: geen rokkostuum maar dagelijkse kleding; 

3) Stil zitten: publiek mag bewegen, verplaatst zich door de ruimte; 

4) Stil zijn (luisteren): Publiek mag meedoen en lawaai maken tijdens bepaalde stukken; 

5) Een vaste zitplaats: kartonnen, multifunctionele krukjes; 

6) Streven naar topkwaliteit: Topuitvoeringen van stukken werden afgewisseld met 

improvisaties die een onaf karakter hadden, idem tijdens de stukken die door het publiek 

werden uitgevoerd; 

7) Musici komen op en spelen: Musici interacteren met het publiek, het publiek geeft 

instructies; 

8) Één centraal podium: De locatie werd volledig benut. Van de trap tot aan de meerdere 

podia en in de open ruimte; 

9) Focus op de muziek: Muziek afgewisseld met theatrale vormen en middelen (de 

aankleding: banken, papieren wolkjes, de ballen,…) 

 

In hun werkwijze zijn een drietal thema’s te herkennen, die kort zullen worden besproken. 

Ervaren 

Er is ten eerste veel ruimte voor experiment, dat is het thema dat ik hier ‘ervaren’ noem. De 

Engelstalige ‘experience’ laat duidelijk het verband zien met ‘experiment’. Het is het onderzoek dat 

zo centraal staat in de lab’s en de concerten. De ervaring kan voorop staan omdat fouten niet 

worden uitgesloten. Er wordt niet gestreefd naar een perfect concert, maar het concert is een 

experiment op zich, waarin een ieder door zijn of haar eigen beleving het concert maakt. Zo liep de 

Whitney Box eigenlijk niet helemaal gewenst tijdens het concert. “Eigenlijk was ik ontevreden, er 

waren verschillende ideeën over de uitvoering” (Thomas, RKL). Dit kon alleen worden ervaren door 

het uit te proberen. Ook in het kader van andere concerten en sessies is vaak genoemd: je moet 

iets uitproberen om te weten of het werkt. Het is een oneindig proces van verbetering en ervaring. 

De nadruk op beleving en ervaring komt overeen met de tendens die in de literatuur wordt herkend, 

in paragraaf 3.1.1 beschreven, van kunstconsument naar kunstproducent. 

Spelen 

Het tweede thema is spel. Musiceren wordt ook wel spelen genoemd. Maar in dit concert zien we 

ook meer speelse spelvormen opduiken. Spelen is actief en hangt ook weer samen met het 

uitproberen en ervaren. Dat het publiek de muur van witte krukjes afbreekt, staat mogelijk symbool 



Pagina | 25  
 

voor het afbreken van de ‘vierde wand’, die verwijst naar het leggen van contact met het publiek.80

Ontregelen 

Het programmaboekje ontbrak waardoor het publiek weinig anders te doen staat dan zich te laten 

verrassen. Vivianne vond dat een belangrijk aspect in de open houding die alle drie de 

respondenten ervoeren. Ze lieten het gebeuren over zich heen komen. In verschijning was er 

weinig verschil tussen iemand uit het publiek en iemand op het podium, als de musicus of 

kunstenaar überhaupt al op het podium stond. Er waren geen vaste stoelen en het publiek 

wandelde van de ene hoek van de ruimte naar de andere. Soms was het publiek opeens onderdeel 

van het musiceren, dan weer stille toehoorder. Theater, muziek en beeldende kunst wisselden 

elkaar af, dan wel ondersteunden elkaar. Het zijn een aantal voorbeelden die illustreren dat 

conventies worden doorbroken. De focus op de totaalervaring maakt het mogelijk voor het publiek 

om actief te participeren en mee te spelen. De grens tussen publiek, musicus en kunstenaar 

vervaagt. Gezien de uiteenzetting in paragraaf 2.2.2 is dit een belangrijke breuk met bestaande 

conventies. 

 

Het publiek krijgt een actieve rol toegekend, door een bal over te spelen tijdens Kegelstatt Trio, de 

muur af te breken, onbewust mee te werken aan de Graphic Score en mee te zingen bij de Whitney 

Box.  

Het is het derde thema in hun werkwijze die wordt aangeduid in deze scriptie met ‘ontregelen’. De 

bestaande gedragsregels die zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben in de concertzaal, 

worden binnen RKL bewust gebroken. Het spelen en de nadruk op de ervaring is hetgeen dat 

onconventioneel is. In feite wordt het repetitieproces van achter de schermen naar het podium 

verplaatst. Het musiceerproces wordt open voor het publiek om in te stappen, maar daarmee 

worden wel verwachtingen van het publiek over een concert als een zo top mogelijke uitvoering van 

klassieke werken op de proef gesteld. 

Of dat ontregelen positief wordt opgevat hangt af van de bezoeker. De ene respondent, Sjoerd, gaf 

aan er weinig mee te hebben. Wouter kon zich vanuit zijn achtergrond veel beter vinden in de 

experimentele aard. Ze bemerkten dat sommigen uit het publiek het concert moeilijker konden 

begrijpen terwijl anderen er volledig in leken op te gaan. Zo voelde Vivianne zich juist 

meegetrokken in de ervaring. “Tijdens het concert Remote Control van Radio Kootwijk Live ging 

(onverwacht) een heel nieuwe (muziek)wereld voor me open. […]. Ik was een beetje uitgekeken op 

de standaard klassieke concerten, en wist bovendien niet zo goed wat ik nou zelf wilde met mijn 

eigen muziekbeoefening (viool). Remote Control deed het vonkje opgloeien: je krijgt gewoon zin om 

mee te doen en zelf weer muziek te maken! Een nieuwe kijk op muziek bieden, een beleving 

                                                           
80http://www.zichtlijnen.nl/media/archief%20zichtlijnen/zichtlijnen_122_de_paradox_van_de_vierde_wand.pdf, 
bezocht op 27-7-12. De vierde wand is een verwijzing uit de theaterwereld naar de zogenaamde toneellijst, een 
letterlijke grens (vaak ook uitgerust met een voordoek en sluiertrek) die het publiek van de acteurs scheidt. Om 
contact te zoeken moet de acteur zich een weg banen over deze grens. Het zorgt voor een vermeende 
veiligheid bij de acteur en verstopt voor het publiek alles wat de illusie van een werkelijke, driedimensionale 
wereld kan doorbreken.  
 

http://www.zichtlijnen.nl/media/archief%20zichtlijnen/zichtlijnen_122_de_paradox_van_de_vierde_wand.pdf�
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teweeg brengen die inspireert en nieuwe energie geeft en mensen op een ongedwongen manier 

samenbrengt.”81

De ervaring van de kunstenaars 

 

De musici die zijn gesproken over dit onderwerp, gaven aan dat een dergelijk concert (of sessie) de 

benodigde ruimte geeft om het eigen vak te verbreden. Op persoonlijk werkvlak is reflectie lastig. 

“Ik had sowieso behoefte aan het gesprek, het professionele gesprek, praten over je beroep, over 

de kunsten hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Het is heel moeilijk om dan daar een goeie plek voor 

te vinden omdat je allemaal freelanced” (Marije, RKL). Deze concerten en sessies geven de 

mogelijkheid muziek en de kunst interdisciplinair op thema’s te onderzoeken en vorm te geven aan 

de beleving door een interactie met het publiek aan te gaan. Er is geen einde en er is ook geen 

goed of fout. “Maar ook als er iets mis zou gaan in zo’n interactiemoment, je hebt dat contact 

gewoon. Je gaat er van uit dat je met elkaar op weg bent, dat je met elkaar aan het verkennen 

bent. En dat betekent niet dat je kwaliteit van de ervaring veel minder hoeft te zijn” (Thomas, RKL). 

 

3.3 Samenvattend: de drie thema’s in context 

In dit hoofdstuk en het voorgaande is getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe en wat RKL 

bijdraagt aan innovatieprocessen in de klassieke muziekwereld. In de kunsten wordt innovatie 

gezocht op het gebied van maatschappelijk draagvlak en het bereiken van publiek. Het bevorderen 

van publieksparticipatie is daarom een belangrijk deel van die innovatie. Dit geldt zeker in de 

klassieke muziek waar conventies – het tegenovergestelde van innovatie – bestaan om de 

(passieve) verhoudingen tussen musici en het publiek te behouden. Het doel van conventies is dat 

deze de regels vastleggen voor goed luistergedrag, wat de kwaliteit van de muziek ten goede zou 

komen. In de klassieke muziekwereld is publieksparticipatie een bediscussieerd punt, zoals in 

hoofdstuk twee is laten zien. De gedragsregels in de concertzaal stoten nieuw publiek af. Er is een 

behoefte aan het vinden van een middenweg tussen conventies doorbreken en productontwikkeling 

/ kwaliteitsbehoud. In de vernieuwing die wordt gezocht moet er voor gewaakt worden dat de focus 

niet enkel op de comfortvergroting van de luisteraar komt te liggen. 

RKL treedt onder andere de conventie van stil zijn en stil luisteren met voeten, omdat de 

kunstenaars en musici, uit persoonlijke noodzaak, ruimte willen maken voor onderzoek naar nieuwe 

concertvormen. Ze bewerkstelligen dit onderzoek door te spelen met de aanwezigheid van het 

publiek, om een andere ervaring te genereren. Ook zoeken ze interdisciplinariteit op door het 

toepassen van diverse spelvormen, om een totaalervaring neer te zetten. De conclusie is getrokken 

dat er drie thema’s in hun werkwijze naar voren komen: spelen en ervaren, wat onder het 

overkoepelende thema ‘ontregelen’ kan worden geschaard. Niet de marketeers bedenken een 

nieuw concept met als doel om nieuw publiek aan te spreken. Het zijn de musici zelf die de regels 

doorbreken en het contact opzoeken, vanuit een vakgerelateerde interesse naar de mogelijkheden. 

                                                           
81 Vivianne, uit de nieuwsbrief #2 van Radio Kootwijk Live. 
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Dat geeft een andere connotatie aan innovatie in de klassieke muziek. Het is vernieuwing door 

contact met het publiek, in plaats van dat het vernieuwende element is dat publiek kan participeren 

(meer contact). Dat impliceert dat er aan productontwikkeling wordt gedaan, zonder dat daarmee 

per se het vergroten van het luistergemak wordt beoogd. Integendeel. RKL dient als een voorbeeld 

voor innovatieprocessen in de klassieke muziek, door te laten zien wat er gebeurt als de musici op 

onderzoek uit gaan. Het laat ook zien dat niet alleen maar luistercomfort voorop hoeft te staan. Het 

publiek wordt uitgelokt een actieve rol aan te nemen, ook het publiek stapt uit de gebruikelijke en 

gekende functie.  
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Hoofdstuk 4 | Kunst in werking 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wat bedrijven motiveert om samenwerking te zoeken 

met kunstenaars. Daarnaast belicht het de vraag hoe RKL invulling geeft aan 

samenwerkingsprojecten met bedrijvenpartners uit de (non-)profit sector.82

In hoofdstuk twee werd al geschetst dat er financiële incentives zijn voor de kunstensector om het 

bedrijfsleven op te zoeken. Bij een terugtredende overheid ligt het voor de hand private bronnen 

van financiering op te zoeken.

 

83 Samenwerking met het bedrijfsleven uit zich over het algemeen in 

diverse vormen van sponsoring door dat bedrijfsleven, in ruil voor een tegenprestatie. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn een besloten concert of reclame voor het desbetreffende bedrijf in de foyer of een 

programmaboek. In de regel bemoeit een bedrijf zich bij kunstsponsoring niet of nauwelijks met de 

inhoud van het geboden product. In deze scriptie wil ik niet te veel uitweiden over kunstsponsoring, 

maar ingaan op de meer recente ontwikkeling waarbij het bedrijfsleven de kunstensector opzoekt. 

De kunst functioneert niet alleen als uithangbordje voor het eigen bedrijfsprofiel, maar als bron van 

kennis die kan bijdragen aan het bedrijfsproces.84 Stockil en Schiuma wijzen er in hun studies op 

dat sinds circa 2005 door bedrijven wordt gezocht naar een maatschappelijke toepassing van de 

kunsten.85 Ook de Raad voor Cultuur wees in 2007 op een groeiende behoefte aan artistieke 

kennis en creativiteit in de bedrijvensector.86

 

 Anno 2012 lijkt de interesse van individuen uit 

bedrijfsleven en wetenschap uit te gaan naar vooral het werkproces van de kunstenaar. De nadruk 

in dit hoofdstuk ligt op deze waarde van het artistieke werkproces voor het bedrijfsleven. In 

paragraaf 4.1 bespreek ik eerst enkele studies over deze relatie. Daarna, in paragraaf 4.2, beschrijf 

ik hoe RKL invulling geeft aan deze relatie. 

  

                                                           
82 Definitie bedrijven. In de inleiding is al een definitie van ‘professional’ en ‘werk’ gegeven. De term ‘bedrijven’ 
wordt in deze scriptie gebruikt als een algemene duiding voor het werkende leven en organisaties anders dan in 
de kunstsector, zowel profit als non-profit. Voor het gemak wordt de term ‘het bedrijfsleven’ gebruikt, maar hier 
onder vallen ook maatschappelijke instellingen, overheden en wetenschappelijke instellingen. 
83 Artikel over de vraag sponsoring voor een kunstproject, ja of nee? 
http://www.nrcnext.nl/blog/2011/06/14/gezocht-geld-voor-kunstproject/, bezocht op 9-7-12 
84 Over kunstsponsoring is in 2009 een boek uitgekomen van Renée Steenbergen ‘De nieuwe mecenas’, om 
verder te lezen over kunstsponsoring.  
85 Stockil (2006), Schiuma (2009). 
86 Raad voor Cultuur (2007), p. 10. 

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/06/14/gezocht-geld-voor-kunstproject/�
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4.1 Enkele initiatieven 

‘Ongezouten’ is een onderzoeksprogramma van de stichting Havenkwartier en Kunstenlab in 

Deventer, met veel aandacht voor effectieve uitwisseling tussen bedrijfsleven, onderwijs en de 

creatieve beroepsgroep. Ze bemiddelen tussen bedrijven en kunstenaars. Ze geloven dat de 

creatieve sector en het bedrijfsleven elkaar inspireren en versterken.87 “Juist in tijden van zwaar 

weer lopen ondernemers het risico om te dicht op de dagelijkse problemen te gaan zitten. Even de 

ruimte nemen en met afstand naar je eigen bedrijf kijken kan een verrassend én verlichtend effect 

hebben. Met simpele ingrepen kun je effectiever werken!”88

‘Ongezouten’ is niet het enige initiatief. Een korte search op het internet leidt naar ‘Co-creatie in de 

Provincie Utrecht: innovatieve en bijzondere samenwerkingsverbanden tussen disciplines en met 

nul euro budget’.

 

89 ‘Anders Werken’ is het motto. Ook de kunsten krijgen een plek. Zo noemt de 

organisatie Meneer de Leeuw zichzelf een werkplaats voor innovatie en maatschappelijke 

verandering.90 Cocreatie en interdisciplinair werken staat bij hen hoog in het vaandel. Zij houden 

zich bezig met innovatie en schuwen daarbij niet voor het creëren van dwarsverbanden tussen 

disciplines en werkvelden. Meneer de Leeuw werkt met wetenschappers, sociale ondernemers, 

kunstenaars, directeuren en dj’s, maar ook met muziekproducers, filmmakers, bekende 

Nederlanders en boeren. Ällemaal mensen die op een bijzondere manier bijdragen aan 

maatschappelijke veranderingen”.91

De verhouding tussen kunst en het bedrijfsleven wordt ook nader beschouwd, onder andere in een 

aantal filosofisch georiënteerde lezingen georganiseerd door de stichting Vanwoodman. Ton 

Bruining zet in ‘Kunst, mest voor organisaties’ een aantal van die lezingen uiteen. Het vermoeden 

bestaat dat kunst kan inspireren om de talenten van mensen in organisaties te ontplooien. De 

lezingen betroffen een zevental thema’s rondom vergankelijkheid en ongrijpbaarheid van het 

bestaan en hoe organisaties hier toch grip op proberen te krijgen. “Er is geen creativiteit zonder 

vergankelijkheid: scheppen impliceert immers het bevorderen van vergankelijkheid”.

 

92

Het Engelse Arts & Business benadrukt eenzelfde meerwaarde van kunst in werk. Het bedrijf 

publiceerde een aantal rapporten over de waarde van culturele initiatieven op de werkvloer. Twee 

daarvan, van Giovanni Schiuma en Tim Stockil belichten de waarde, rol en impact van 

zogenaamde ABI’s (Arts-Based Initiatives).

 

93

                                                           
87Ongezouten:  

 Tim Stockil schrijft in 2006 de rapportage ‘Artful 

http://www.ongezouten.nl/ongezouten/nieuws/, bezocht op 1-7-12. 
88 Jan van Oggel, oud-voorzitter van MKB Deventer.  
89 Cocreatie: http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@205449/provincie-ban-co/, bezocht op 3-
7-12.  
90 Meneer de Leeuw: http://www.meneerdeleeuw.nl/, bezocht op 3-7-12. 
91 Een voorbeeld van hun samenwerking is met de stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid. Zij doen 
kunstprojecten met kinderen in asielzoekerscentra in Nederland en zetten zich in voor een menswaardiger 
asielopvang. Het terugbrengen van zelfbeschikking en daadkracht is één van de aspecten die zij nastreven.  
92 Frits Schipper, geciteerd door Bruining (2008), p. 40. 
93 Arts & Business: http://artsandbusiness.org.uk/Central/Research/Value-of-culture/Using-the-arts-in-
business.aspx en http://www.aandbscotland.org.uk/documents/2012-06-13-10-36-11-96-
Artful%20Development.pdf, bezocht op 9-7-12.  
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Development. How artforms can address business issues’. Hij zet een aantal kunstvormen naast 

elkaar en onderzoekt welke vragen in bedrijfsleven er mee kunnen worden aangepakt. 

 

4.1.1 Arts & Business 

Vóór Stockil toekomt aan een bespreking van de kunstvormen, legt hij uit wat volgens hem de 

waarde is van kunst in het bedrijfsleven. Een van de belangrijkste drijfveren is volgens hem de 

behoefte van organisaties aan verandering. Managers volgen veel cursussen om de ontwikkeling 

van hun personeel in goede banen te kunnen leiden. Deze zijn veelal ‘talig’: presentaties van 

experts en geschreven materiaal. Er is volgens Stockil behoefte aan een nieuwe zienswijze op 

onder meer de vraag hoe werknemers zich het beste ontwikkelen. Stockil ziet een belangrijke rol 

weggelegd voor trainingen die op kunst zijn gebaseerd. Een ABI is vernieuwend, een alternatief 

voor de bekende workshops.94 Ten tweede bestaat er de behoefte aan innovatie en creativiteit op 

zakelijk niveau, waarbij meer ruimte ontstaat voor ‘whole-brain’ benaderingen. “The rational man is 

giving way to the artful human”, citeert Stockil DarsØ.95

Er zijn vier manieren waarop in het zakenleven gebruik kan worden gemaakt van kunst. Volgens 

DarsØ kunnen bedrijven kunst inzetten als: 1) decoratie (een schilderij in de gang), (2) 

entertainment (kaartjes voor shows of performers op kantoor), (3) instrumenteel (teambuilding, 

communicatie, ontwikkeling van leiderschap enzovoorts. Dit heeft betrekking op de human 

resources) en voor (4) strategische transformatie (op organisatieniveau: branding, marketing, 

creativiteit en innovatie, klantrelaties). Hoewel Stockil erkent dat organisaties het proces waarbij 

kunstwerken ter decoratie worden uitgekozen ook kunnen gebruiken als leermogelijkheid, focust hij 

op de laatste twee dimensies. Hij is geïnteresseerd in de bedrijven die kunst toepassen in 

cursussen en workshops met specifieke leerdoelen en bedrijven die artistieke processen en 

interventies benutten om de stand van zaken te belichten en organisatorische verandering te 

bevorderen.

 

96

Het interessante aan het artikel van Stockil is dat hij niet alle kunsten op een terminologische hoop 

gooit, maar onderscheid maakt tussen muziek, poëzie en literatuur, theater en verhalen vertellen. 

Theater beschouwt hij als de meest toegankelijke vorm. Deze vorm en muziek werk ik hieronder 

verder uit omdat ze met betrekking tot de activiteiten van RKL het meest relevant zijn. 

 

Theater  

De benodigde vaardigheden voor een theatrale toepassing liggen dicht bij de menselijke aard en 

zijn daarom eenvoudiger over te nemen: praten, lopen, een rol aannemen. Centraal staat het 

uitbeelden van processen en patronen en de repeterende manier van werken. Dit kan worden 

                                                           
94 Stockil (2006),p. 6. 
95 Darso geciteerd door Stockil (2006), p. 9. 
96 Een voorbeeld van een (muzikale) ABI is de muziekworkshop van Peter Hanke, een Deense koorleider. Hij 
nodigt de leden van de cursus uit om het koor te leiden en geeft feedback op leiderschap, presentatie en 
autoriteit. Zie ook; http://www.aacorn.net/members_all/hanke_peter/performingleadership.pdf, bezocht op 15-8-
12.  
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geoefend in rollenspellen of in het ontwikkelen van presentatievaardigheden, versterken van 

teamwork en leiderschap. De kracht van theater schuilt in het letterlijk kunnen maken van situaties 

(uitbeelding) en representatie. Ook kan de manier waarop acteurs en regisseurs samenwerken en 

repeteren inspiratie voor het bedrijfsleven opleveren. Feedback is een onmisbaar aspect tijdens 

repetities en na optredens. Een voorstelling wordt gecreëerd, is niet direct af. Door steeds kleine 

vernieuwingen toe te voegen komt het product tot stand. Austin en Devin noemen dit theatrale 

werkproces ‘iteration’: een proces  van herhaling en repetitie waar bedrijven van kunnen leren. 

Feedback is soms beter als vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden, in plaats van één of 

tweemaal per jaar. 

Een theatrale benadering van innovatieprocessen en creativiteit kan ook tot een ander inzicht 

leiden. Vaak worden in een bedrijf nieuwe ideeën geïnitieerd op bestuursniveau, waarna de nieuwe 

koers wordt gecommuniceerd richting de werknemers. Deze ‘top-down’ benadering kan echter voor 

verwarring op de werkvloer zorgen, kan demotiverend werken en kan de regie van het onderste 

niveau van een organisatie wegnemen. In theater is er echter sprake van twee creatieve 

processen. De eerste betreft die van de initiator, degene die het stuk schrijft. Het stuk wordt 

vervolgens ontwikkeld en opnieuw, in een tweede creatief proces, in praktijk gebracht door een 

team interpretatoren (de acteurs). Verschillende opties worden uitgeprobeerd. Dit is een andere 

manier van vernieuwing doorvoeren dan men in het bedrijfsleven gewend is, en omvat tegelijkertijd 

zowel een ‘top-down’ als ‘bottom-up’ benadering.97

Muziek 

De toepassing van muziek als middel voor persoonlijke ontwikkeling valt volgens Stockil uiteen in 

observatie en reflectie, praktijkervaring en ten derde muziekstructuren die gebruikt worden als 

metafoor voor organisatiestructuur. Ik zal deze kort de revue laten passeren. 

 

Er is allereerst een onderscheid te maken tussen ‘hands-on’ en ‘hands-off’ ervaring, omdat het 

bespelen van muziekinstrumenten niet iedereen ligt. De mensen zelf een instrument laten bespelen 

gaat dan niet zo zeer om het eindresultaat, maar om een proces. In het proces kan men dingen 

uitproberen en ervaringen opdoen over bijvoorbeeld volhardendheid, in plaats van er over te 

praten. Meer reflecterend en observerend (hands-off) kan verder betekenen dat bijvoorbeeld een 

ensemble zonder dirigent wordt uitgenodigd en men probeert dan spelenderwijs te achterhalen wie 

in zo’n geval de leiding neemt en wie de keuzes maakt.98 Observatie kan ook betrekking hebben op 

de mate waarin musici zich bekwamen in luisteren en non-verbale communicatie. Ze hebben de 

taak een werk dat niet van zichzelf is te interpreteren en te vertalen. Op anderen kunnen inspelen, 

ook als niemand het werk verdeelt, is een proces waar mensen in bedrijven eveneens iets van 

kunnen leren, zo stelt Stockil.99

Giovanni Schiuma schreef in 2009 ‘The Value of Arts-Based Initatives’. Hierin heeft hij de waarde, 

rol en impact van deze ABI’s in kaart gebracht, onder andere door middel van de presentatie van 

 

                                                           
97 Stockil (2006), p. 13. 
98 Idem, p. 19. 
99 Idem, p. 20. 
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een matrix. Zijn rapport is geen voortzetting van het rapport van Stockil, maar staat op zichzelf. Ook 

hij analyseert de waarde van ABI’s, maar zijn bevindingen zijn gefundeerd op een eigen casestudy, 

terwijl Stockil zich enkel baseert op de bevindingen van anderen. Stockil geeft een uiteenzetting 

van verschillende kunstvormen en hun toepassing (hier wordt zo verder op ingegaan). Schiuma 

maakt geen onderscheid tussen verschillende kunstvormen, maar filtert uit zijn bevindingen negen 

toepassingen en werkt dit verder uit (zie figuur 2).100

Rob Austin, geciteerd door Schiuma, stelt het volgende; “The economy of the future will be about 

creating value and appropriate forms, and no one knows more about the processes for doing that 

than the artist”.

 

101 Volgens Schiuma ligt de waarde van kunst in organisaties ten eerste in de 

noodzaak om mee te komen in de 21ste eeuw. Volgens hem zal steeds meer beroep worden 

gedaan op het creatieve vermogen van organisaties om complexiteit het hoofd te kunnen bieden. 

Creativiteit, proactiviteit en flexibiliteit ten opzichte van veranderingen is dan gewenst.102 Belangrijk 

is het om dan te investeren in emotional equity (emotionele rechtvaardigheid). Er is in dit kader 

behoefte aan een werkomgeving waarin werknemers voelen dat ze een positieve bijdrage leveren. 

Arts-Based Initiatives (ABI’s) ziet Schiuma als een relevante managementbenadering die kan 

worden geïntegreerd in de meer traditionele en op ratiogebaseerde managementmodellen en -

middelen. ABI’s kunnen kortom organisaties inspireren en ondersteunen in hun zoektocht naar 

nieuw denken en methodes voor groei en kapitaalvermeerdering, door een tegenwicht te bieden 

aan de ratio die vaak voorop staat.103

Schiuma onderscheidt, zoals hierboven al gemeld, maar liefst negen verschillende toepassingen 

van kunst. In een matrix heeft hij deze toepassingen gestructureerd, met op de X-as de mate 

waarin organisaties hun infrastructuur ontwikkelen en op de Y-as de mate waarin mensen 

veranderen.

 

104

 

 

                                                           
100 Met name de matrix wordt relevant geacht voor deze scriptie. Verder zal er niet te diep worden ingegaan op 
zijn bevindingen. Voor een verdieping is zijn rapport hier te vinden: 
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research/Mapping%20ABIs%20-
%20Prof%20SchiumaFINAL-1.pdf.  
101 Austin, geciteerd door Schiuma (2009), p. 6. 
102 Idem, p. 5. 
103 Idem, p. 41. 
104 Een voorbeeld van een ABI (in de categorie training en persoonlijke ontwikkeling) is de integratie van 
kunstinitiatieven in Business Schools in de UK. Aan de Cranfield School of Management worden bijvoorbeeld 
kunstlessen gegeven door een artiest (een creatief adviseur). Studenten leren meer ontvankelijk te zijn door 
ontspanningsoefeningen, ter bevordering van de verbeelding. Door studenten in contact te laten komen met 
kunst en kunstprocessen leren zij bovendien beter gebruik te maken van hun zintuigen, gevoelens, emoties en 
gedachtes. Ook is het idee dat zij door de lessen beter in staat zijn nieuwe dingen te ontdekken en zaken vanuit 
meerdere perspectieven te kunnen belichten. Creativiteit en fantasie worden dus beschouwd als belangrijke 
aanvullingen op het ‘doorsnee’ onderwijs (Schiuma 2009, 20).  

http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research/Mapping%20ABIs%20-%20Prof%20SchiumaFINAL-1.pdf�
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Figuur 2: 'the arts value matrix'.105

 

 

In de studies van Arts and Business zien we dat de toegevoegde waarde van de kunsten voor 

andere sectoren met name wordt gezocht in een toepassing van kunstzinnige inzichten en 

werkmethodes. Er is daarbij veel aandacht voor het creatieve werkproces van kunstenaars, musici, 

acteurs, etc. Niet het maken van een product, maar het proces komt centraal te staan. Daarnaast 

gaat het steeds om het toepassen van een andere zienswijze. Een musicus moet kunnen 

interpreteren, in korte tijd repeteren en de dirigent kunnen volgen, bijvoorbeeld. Wat leert een 

dergelijke werkwijze een organisatie? De vernieuwing vindt plaats in het tussengebied waar 

interactie plaatsvindt. In een plaatje ziet dit er mijns inziens als volgt uit: 

                                                           
105 Schiuma (2009), p. 12. 



Pagina | 34  
 

 

Figuur 3: een schets van Arts & Business. De ontmoeting tussen kunstenaar en bedrijf. 

 
De bespreking van de twee rapporten en de weergave van andere initiatieven buiten RKL, hebben 

laten zien dat er behoefte is aan verandering. Die vernieuwing houdt verband met noodzakelijke 

flexibiliteit ten opzichte van de veranderende maatschappij, maar ook met de ontwikkeling van 

werknemers. Deze studies laten zien dat er meerwaarde zit in de kunst, zoals het letterlijk maken 

van situaties, of door de confrontatie met de manier van werken van kunstenaars die iets leert over 

de werkwijze en werkconventies in een organisatie. Er is daarnaast behoefte aan creativiteit, ten 

opzichte van de rationaliteit die vaak de boventoon voert in het bedrijfsleven. 

 

Een praktijkvoorbeeld kan meer inzicht geven in dit type samenwerkingsprojecten. In de volgende 

paragraaf ga ik in op de vraag hoe RKL Prof invulling geeft aan deze samenwerkingsprojecten en 

hoe deze zijn te verklaren vanuit enkele filosofische studies over organisaties en werk.  

 

 

4.2 RKL Professional: een observatie en analyse 

 
Aanleiding 

Zoals in de inleiding al is uiteengezet bouwt RKL Prof voort op het artistieke onderzoek dat RKL 

verricht met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe concertvormen. Doel van RKL Prof is om de 

kunst breder te trekken dan het podium op basis van een dialoog. Er wordt een verbinding gezocht 

met professionals die op een andere manier werken rondom dezelfde thema’s als kunstenaars en 

dit willen onderzoeken. Op basis van deze wederzijdse vernieuwing, is het idee, kan mogelijk een 

nieuw soort financiële relatie worden opgebouwd met partners uit het bedrijfsleven. Het is een 

traject dat is voortgekomen uit nabesprekingen van laboratoriumsessies op Radio Kootwijk. RKL 
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Prof ging in 2012 van start. Individuen werkzaam in specifieke bedrijven of organisaties werden 

uitgenodigd om mee te denken over nieuwe samenwerkingsvormen. 

RKL Prof ziet er als volgt uit: er vinden een aantal voorbereidende gesprekken plaats tussen twee 

personen van RKL en één of meerdere individuen uit de betreffende organisatie. Deze gesprekken 

dienen om een gedeeld thema te formuleren en de dag of sessie vorm te geven. Er wordt 

toegewerkt naar deze sessie, een ‘lab’ op Radio Kootwijk, de thuisbasis van RKL. Hierna blijft 

idealiter de relatie in stand, wordt in samenspraak met de bedrijvenpartner geëvalueerd en vindt er 

overleg plaats over de verdere ontwikkeling van RKL Prof. 

Motivatie vanuit RKL 

Vanuit RKL wordt er zowel op artistiek als op financieel gebied een meerwaarde gezien in deze 

vormen van samenwerking.106 Artistiek gezien wordt de professional tijdens het voorbereidende 

gesprek en sessie als publiek beschouwd. Het voordeel is dat thema’s waar professionals uit 

andere sectoren dan de kunsten mee te maken hebben ten eerste een inspiratie kunnen zijn voor 

een kunstproduct. Ten tweede is een bedrijf een sterke groep om mee te werken, omdat de 

mensen die er werkzaam zijn vertrouwd zijn met elkaar. Daardoor stappen ze makkelijker in een 

voor hen ongebruikelijke situatie (denk aan het concert, waar het publiek er in het begin wat 

onthand bij stond, zonder stoel of idee wat komen ging). Ten derde wordt het bedrijf door een 

musicus van RKL opgevat als een microkosmos, het heeft zijn eigen cultuur en gedragsregels, dat  

een interessant gegeven is om mee te spelen voor RKL. Financieel is de meerwaarde voor RKL dat 

een nieuw publiek wordt aangetrokken, nieuwe speelplekken worden gecreëerd, nieuwe artistieke 

producten worden ontwikkeld en er en passant een breed netwerk wordt opgebouwd.107

Actueel 

 

Tijdens het schrijven van deze scriptie liepen er twee trajecten. Een met Daan Andriessen 

(onderzoeker en lector aan de Hogeschool Inholland) en het andere traject met Rogier, Patricia en 

Liebje van een organisatie adviesbureau.108 De dag met Daan Andriessen is nog in ontwikkeling.109

De sessie met het adviesbureau, met als titel “”reflectie naar voren””, heeft plaatsgevonden op 

woensdag 18 april 2012. De meeste informatie wordt aan deze casus ontleend omdat dit project is 

afgerond. Het organisatie adviesbureau geeft advies in veranderingsprocessen bij bedrijven in de 

profit en nonprofit sector. In het bijzonder richten zij zich op de ontwikkeling van mensen in de 

organisatie. Zij trachten meerdere perspectieven te combineren en bovendien in samenwerking met 

de klant een oplossing te vinden. Interviews met Daan Andriessen en Petra van Aken van RKL 

 

                                                           
106 Uit een gesprek met Marije, RKL. 
107 Voor de volledige uitleg van RKL Prof, zie bijlage 1. 
108 Ik noem alleen de voornamen en niet de naam van het adviesbureau uit privacyoverwegingen. De namen 
zijn voorzien van afkortingen, (ab) voor het adviesbureau.  
109 Daan Andriessen is tijdens het onderzoek in gesprek met Marije en Petra (RKL). Tijdens de voorgesprekken 
bemerkten beide partijen dat er nog gewerkt moet worden aan het krijgen van één lijn, in de werkmethode en de 
benaderingswijze van het begrip ‘mechanismen’. Dat is de reden dat er nog geen sessie heeft plaatsgevonden. 
De samenwerking met Daan Andriessen en zijn perspectief op RKL Prof worden in de voetnoten behandeld. 
Zijn interview en het interview met Petra van Aken (RKL) dienen ter aanvulling op de centrale casus met het 
adviesbureau. 
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bieden aanvullende inzichten op de vragen en verwachtingen vanuit een organisatie aan RKL. In 

zijn werk onderzoekt Daan hoe er wordt omgegaan met kennisoverdracht in organisaties, in het 

bijzonder tussen jonge en oudere generaties. Het is ontwerpgericht onderzoek, wat inhoudt dat er 

meerdere oplossingen worden gezocht voor één probleem.  

In mijn gesprekken met deze twee partijen en de betrokkenen van RKL ging ik in op de vraag wat 

hen motiveert elkaar op te zoeken. Ook werd ingegaan op het verloop van de samenwerking, de 

voorbereidingsgesprekken en het verloop van de dag zelf. Mijn bevindingen uit deze gesprekken en 

uit de observatie tijdens de sessie Reflectie naar voren, zet ik daarna af tegen recente filosofische 

en sociologische beschouwingen van respectievelijk Mieke Moor en Richard Sennett.110

 

 Op deze 

wijze wil ik de thema’s die in deze casus naar boven komen drijven in een wat breder perspectief 

plaatsen. Het maakt inzichtelijk hoe de organisatie van RKL werkt en ook waarom de kunstenaars 

van RKL werken zoals zij werken. 

4.2.1 De observatie 

4.2.1.1 De aanleiding 
Rogier (van het adviesbureau (ab)) en Thomas (van RKL) kwamen met elkaar in contact tijdens 

een lab in november 2011 van Remote Control, op een avond dat publiek was genodigd. Zij 

praatten in de grote zaal van gebouw A van Radio Kootwijk na over de sessie die net had 

plaatsgevonden. Het thema was Remote Control, over interventie. Tijdens deze labsessie werd 

onderzocht wat het betekent om publiek of performer te zijn. Wie bestuurt wie eigenlijk, tijdens een 

concert, wat zijn de (ongeschreven) regels? De gedragsregels die normaliter bepalen waar je zit en 

hoe je je als publiek verhoudt tot de musicus waren aanleiding om deze te onderzoeken en om te 

buigen.111

Tijdens dit nagesprek bleek dat er verschillende raakvlakken zijn tussen professionals uit de 

kunsten en andere sectoren, zoals organisatieadvies. “Het eerste gesprek, daar kwamen eigenlijk 

interessante raakvlakken uit, namelijk dat je allebei op hetzelfde stukje verkenning op een hele 

andere manier bezig bent. Toen gaf Thomas aan, we zoeken mensen die dat met ons willen doen. 

Dat wilden wij ook. Wat voor andere interventies kun je in je werk doen of wat mist erin” (Rogier 

ab). Het citaat laat zien dat er bij beide partijen behoefte is aan ‘anders werken’. RKL doorbreekt 

conventies, zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden. Ook het adviesbureau 

heeft interesse in een ‘andere manier van kijken’, het ontwikkelen van nieuwe methodieken. Een 

tweede raakvlak bleek de behoefte tot het activeren van klanten dan wel het publiek. 

 

Één dag bleek echter te kort om hier dieper op in te gaan. Dit organisatie adviesbureau is daarmee 

de eerste ‘professional friend’ die besluit samen met RKL een intensief werkproces in te gaan, de 

eerste werkontmoeting. 

                                                           
110 Moor (2012) en Sennett (2012). 
111 Naar aanleiding van de sessie Remote Control is het gelijknamige concert uitgevoerd, welke is besproken in 
paragraaf 3.2. 
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4.2.1.2. Op zoek naar het gedeelde thema en motieven 
De voorbereidende gesprekken maken een belangrijk deel uit van het RKL Prof traject. De 

uitdaging is om een gedeeld thema te vinden en hier vorm aan te geven vanuit verschillende 

professies.112 Zoals gezegd komt het gedeelde thema voort uit de twee raakvlakken activering en 

anders werken. Voor de sessie met het adviesbureau is tijdens de voorbereidende gesprekken het 

thema ‘Reflectie naar voren’ geformuleerd.113

Hoe kwamen ze tot dit thema? Het thema komt voort uit de waarneming van het adviesbureau dat 

het ten eerste ingewikkeld is als buitenstaander een oordeel te vellen over de problemen binnen 

een organisatie – de klant – en met passende oplossingen te komen. Een klant nodigt hen uit voor 

advies in een veranderingstraject, soms meerdere externen. Er volgt een intake en het organisatie 

adviesbureau schrijft een factuur met bedrag en een offerte met gestelde doelen en een 

‘stappenplan’.  Dat is echter een moeilijk proces, omdat ze niet weten waar ze in stappen en ook 

niet waar ze uit gaan komen. “Er zit heel veel onzekerheid in het eerste gesprek. Dat erkennen zij 

(de klanten) ook, maar tegelijkertijd willen zij ook het plaatje en de prijs weten, omdat zij dit ook 

weer intern moeten verantwoorden […]. Dat weten we allemaal nog niet, maar we doen gewoon 

allemaal met elkaar alsof we weten wat we gaan doen” (Liebje, ab). “Het is een soort risico in ons 

vak. Je kijkt als het ware door een sleutelgat van een kasteel. Je hebt geen idee of je genoeg ziet 

en wat je gaat doen” (Rogier, ab) 

 

Er wordt ten tweede van het adviesbureau verwacht dat zij “ongemak wegnemen van de klant”. Als 

adviesorganisatie worden zij geacht de oplossing voorhanden te hebben en deze direct aan te 

kunnen reiken. Maar ze geven aan dat met het wegnemen van direct ongemak, er ook 

mogelijkheden voor nieuwe wegen worden weggenomen. “Als je bezig bent met ongemakken 

wegnemen, wat haal je dan eigenlijk weg, wat er toch wel doorheen sluimert. Je moet er dus op 

andere manieren mee omgaan” (Patricia, ab). “Door het ongemak ontstaat weer iets nieuws. En dat 

doet RKL ook, dat vind ik leuk” (Liebje, ab). 

Het adviesbureau ziet dus waarde in de werkwijze van RKL doordat zij ruimte geven aan ongemak 

en niet direct oplossingen aandragen. Hierin komt het experiment naar voren, het ruimte geven aan 

ervaring, wat eerder in paragraaf 3.3 als een van de thema’s in de werkmethode van RKL is 

geformuleerd. Het thema ‘reflectie naar voren’ komt hieruit voort, omdat het zoveel betekent als dat 

iets nooit echt af is. Dat impliceert een andere benaderingswijze dan het recht toe recht aan 

handelen dat organisaties vaak gewend zijn. Ik kom hier bij de bespreking van de literatuur in 

paragraaf 4.3 uitgebreider op terug.114

                                                           
112 Daan Andriessen (Inholland): “Die twee gesprekken waren eigenlijk al onderdeel van het experiment, het is 
eigenlijk al begonnen. Het samenkomen, het gezamenlijk optrekken, dat start eigenlijk al in zo’n bijeenkomst” 
Zo’n voorgesprekken zijn volgens Daan om twee redenen interessant. “Dat je, één, dezelfde woorden gebruikt, 
maar iets anders bedoelt. Hoe kom je op één vlak. En twee, hoe vind je in werkvormen ook gelijkwaardigheid”. 

 

113 Voor Daan ligt het gezamenlijke op het thema ‘mechanisme’. Hij is benieuwd vanuit zijn werk als 
onderzoeker waarom interventies in de praktijk – in zijn geval het bedenken van oplossingen om het leerproces 
tussen jonge en oudere generaties op de werkvloer te verbeteren – wel of niet werken. 
114 Voor Daan Andriessen geldt een andere nieuwsgierigheid. Het is met name zijn interesse voor 
interdisciplinariteit wat hem aanspreekt. Die interdisciplinariteit heeft in het bijzonder betrekking op het 
verleggen van grenzen tussen rationaliteit en gevoel in de wetenschap. In het zoeken naar mechanismen – 
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4.2.2.3 De sessie op Radio Kootwijk 
Op basis van de gesignaleerde behoefte – om te ontregelen en ongemak te laten bestaan - is er 

een sessie met een open karakter ontworpen. In eigen workshops is Rogier bijvoorbeeld geneigd 

richting te willen geven aan ieders ervaring, om zo naar een gedeelde belevenis toe te werken. 

Juist het open karakter van de dag maakt het mogelijk om meer ruimte aan ieders beleving te 

geven. 

Aanwezig waren circa 40 man/vrouw, het organisatie adviesbureau (met uitzondering van Rogier), 

klanten en genodigden van hen en een aantal musici en kunstenaars van Radio Kootwijk Live. De 

dag werd afwisselend geleid door Marije (RKL) en Thomas (RKL), Patricia (ab) en Liebje (ab). Er 

werd na binnenkomst kort een welkomstwoord gedaan door Patricia. Daarbij las zij een fragment 

van Mieke Moor voor over reflectie. 

"In dit perspectief verschijnt waardevolle professionaliteit als het 

vermogen van professionals om te reflecteren op hun handelen.115  Die 

reflectie betekent voor professionals het hebben van de vrijheid en 

het tonen van de moed om in weerwil van ‘ware antwoorden’ publiekelijk 

bij elkaar te rade gaan naar ‘het goede’ en ‘het schone’. Niet om 

rekenschap af te leggen over onweerlegbare feiten, maar om uitleg te 

geven over waarop zij aanspreekbaar willen en kunnen zijn. Niet om 

gelijk te hebben, maar om verschil te maken. Niet om te bewijzen, maar 

om te inspireren. Niet om normen vast te stellen, maar om het 

waardevolle te blijven zoeken."116

Het citaat diende als een open uitnodiging om te laten bestaan wat er is. Reflectie gebeurt meestal 

achteraf op gebeurtenissen die zijn geweest, of op eigen handelen. Vaak betreft het een evaluatie 

op basis van oordelen, goed of fout. Het citaat van Moor laat echter zien dat over smaak niet valt te 

twisten. Niet de discussie wat goed of fout is moet centraal staan in reflectie. Volgens Moor is 

reflectie beter een open ontmoeting waarin verschil, inspiratie en onderzoek naar het waardevolle 

centraal staat. Twisten, het discussiëren, is in die opvatting geen vruchtbare wijze van 

samenwerken, zo is Moor’s opvatting. 

 

                                                                                                                                                               
wanneer werkt een oplossing voor een praktijkprobleem – is er soms kennis die blijft liggen als er enkel puur 
analytisch naar gekeken wordt. “Ik zie ook de beperking van laten we zeggen de puur rationele benadering, dus 
heb ik ook behoefte aan een invalshoek vanuit een minder analytisch rationele invalshoek […]. In het voelen is 
ook een hele belangrijke bron van kennis, die boor je eigenlijk aan op deze manier. Die is nauwelijks in woorden 
te vatten, maar mijn overtuiging is dat dat een hele belangrijke kennislaag is. Als je traditioneel onderzoek doet, 
is daar geen ruimte voor. Sterker nog, onderzoek heeft als uitgangspunt dat het objectief, betrouwbaar en valide 
moet zijn” (Daan Andriessen, Inholland). 
115 ‘Dit perspectief’ duidt op het idee dat het wezenlijke van goede zorg niet van buitenaf (door het 
managementteam, bijvoorbeeld) kan worden gewaarborgd, maar deze kwaliteit verscholen zit in het 
persoonlijke handelen van professionals. 
116 Het citaat is uit de volgende tekst ‘Waardevolle professionaliteit’, Mieke Moor; 
http://www.twynstragudde.nl/Waardevolleprofessionaliteit.pdf bezocht op 10-7-12. Het is een korte verhandeling 
over een onderwerp dat in haar proefschrift ‘Tussen de regels’ uitgebreider aan bod komt later in dit scriptie. Ze 
schrijft over het wezenlijke van goede zorg en de wijze waarop kan worden omgegaan met de veelvuldigheid en 
complexiteit van onze informatiemaatschappij. Er zijn tal van perspectieven om rekening mee te houden. 
Reflectie op het eigen vak is van groot belang, omdat hierin de schoonheid en het esthetische van, in dit geval, 
de zorg schuilt. Niet enkel resultaten nastreven, maar met elkaar een gemeenschappelijke wereld creëren, is 
het uitgangspunt.  

http://www.twynstragudde.nl/Waardevolleprofessionaliteit.pdf�
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Na dit citaat werden er een aantal ‘stemoefeningen’ gedaan met de groep. Het gebruik van lichaam 

en stem, zonder de gebruikelijke doelmatigheid, was bedoeld als opwarming. Daarnaast had de 

oefening als om de aanwezigen wakker te schudden, door anders te doen dan gewend. Thomas 

(RKL) leidde het geheel. Met de hele groep werden tonen gezongen. Dissonantie was niet erg. In 

groepjes van twee werden de aanwezigen vervolgens gevraagd afwisselend de ander te volgen in 

het maken van geluiden. Het was een oefening in leiden en volgen. Het doel was om mensen uit 

hun comfortzone te halen. Hierna werd er een tijd in groepjes van drie gereflecteerd op een 

fragment van een film ‘Bogota Change’ die ter voorbereiding was bekeken.117 “Ontheemd zijn in 

een ander taalgebied duwt een mens blijkbaar door de gewoonlijke schaamtebarrière heen. 

Sterker: ontheemding biedt ruimte voor speelse improvisatie. Het effect van ontheemding is een 

interessante vorm van vrijheid waarbij je niet zeker bent van de regels. Dit geeft je de kans om zelf 

de regels te bedenken, al zijn die maar tijdelijk. Bij voorkeur met een flinke dosis humor. Men neme 

bijvoorbeeld een bataljon witgeschminkte pantomimespelers als verkeersagent, ingehuurd door de 

burgermeester in eigen persoon, voor handhaving in een stad waar geen mens wacht voor rood 

licht. Terwijl de mimespeler op een denkbeeldig raam klopt en de denkbeeldige ladder betreedt, 

gebaart hij een verkeersovertreder: ‘Zeg meneer, u realiseert zich dat uw neus zich bevindt in 

verboden luchtruim?’” (bijdrage van een gast).118

Na een korte pauze werd de middag hervat. Er stond een casus van TU Delft centraal. TU Delft 

was een van de klanten van het adviesbureau ten tijde van een veranderingstraject bij de TU. Er 

was voor een casus gekozen, omdat dit een praktijkvoorbeeld bood om op een andere manier naar 

de dynamiek van de verandering te kijken. Het idee hierachter was om niet direct een oordeel klaar 

te hebben over wat zich heeft afgespeeld bij de klant en enkel te kijken naar resultaten. De reflectie 

vond plaats door over het proces te praten en vragen te stellen aan de klant. Betrokkenen van het 

veranderingstraject bij de TU Delft zaten ‘op het podium’, en een aantal ‘interviewers’ tegenover 

hen. Zij stelden vragen over de dynamiek. Opvallend was dat woorden als ‘energie’ en ‘voelen’ 

veelvuldig werden gebruikt om het proces te beschrijven. Marije (RKL) deed af en toe een aantal 

interventies, door de mensen anders op te stellen, bijvoorbeeld. Ook waren er een aantal muzikale 

interventies, de evaluatie geschiedde namelijk deels aan de hand van een ‘Graphic Score’, die was 

getekend door Patricia en Liebje van het adviesbureau samen met de klant.

 

119

                                                           
117 Fragment Bogota Change: 

 Het 

veranderingstraject werd beeldend gemaakt, door middel van kleuren, vormen en lijnen. Dit werd 

vervolgens geïnterpreteerd door de musici. Het idee hierachter was niet het maken van mooie 

muziek, maar om op een andere, meer intuïtieve manier te reflecteren. Ook speelde een 

percussionist op een gegeven moment zijn interpretatie van het gesprek. De dag werd uiteindelijk 

afgesloten met eten en napraten in kleine groepjes. 

http://www.connectingconversations.nl/page/5092/nl, bezocht op 13-4-12. 
Antanas Mockus, voormalig burgemeester van Bogota, Colombia, heeft een onorthodoxe methode 
aangegrepen om maatschappelijke verandering tot stand te brengen. Door middel van kunstinterventies en af 
en toe een onconventionele aanpak van problematiek heeft hij volgens de documentaire orde in de chaos, 
corruptie en criminaliteit van de stad weten te brengen. 
118 Bijdrage van een gast: http://www.connectingconversations.nl/page/5116/nl, bezocht op 10-7-12.  
119 De Graphic Score is een methode die werd ontwikkeld in het lab ‘Remote Control’. Zie paragraaf 3.2.1 voor 
de uitleg. 

http://www.connectingconversations.nl/page/5092/nl�
http://www.connectingconversations.nl/page/5116/nl�
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4.2.2 Analyse van de dag 

Welke conclusie kan er worden getrokken over de werkmethode van RKL en de manier waarop die 

beantwoordt aan de behoefte van het adviesbureau? Er was weinig doelgerichtheid in de dag 

besloten. De nadruk lag op ‘wat zich voordeed’ en minder op het behalen van resultaten (meer 

inzichten vergaren bijvoorbeeld). Hierdoor wilde men ruimte creëren voor een persoonlijke ervaring 

en interpretatie van het geheel. Het enige gestelde doel was om de deelnemers te onthanden, de 

aanwezigen uit hun gebruikelijke werkwijze te trekken. Ontheemding en vervreemding zijn 

misschien straffe bewoordingen, maar geven enigszins de aard van de dag weer. Een observatie 

van één van de aanwezigen laat bijvoorbeeld iets zien van dit vervreemde gevoel. De genodigde 

van het adviesbureau snapte niet wat zijn positie was ten opzichte van het geheel, door wie de 

sessie werd georganiseerd en wat voor gebouw Radio Kootwijk eigenlijk was. Er was een fotograaf 

die geen foto’s maakte en er waren musici waarvan sommigen niet eens aan spelen toekwamen. 

“Het meeste vervreemdende van de dag was de natuurlijke manier waarop alles verliep. Iedereen 

leek zijn plaats te kennen, dit al jaren lang elke woensdag te ondernemen en iedereen leek elkaar 

ook al jaren te kennen. Even theetje pakken, elkaar nazingen, reflectie in 'jouw' groepje, 

muziekinstrumenten ter hand nemen, praten, lachen, eten. Een soepele stroom van erkenning, 

begrip en 'elkaar aanvoelen'. En ik liet me erdoor meevoeren. Ik voelde me een totale vreemdeling 

tot het geheel, maar schudde dit van me af en deed net alsof ik dit ook al jaren deed. Zong vrolijk 

mee, stelde interessante reflecterende vragen in 'mijn' groepje, bespeelde een instrument, dronk 

mijn theetje. Soms was ik bang om door de mand te vallen; maar over het algemeen voelde ik me 

wel prettig om als buitenstaander van binnenuit de mensen genade te slaan […]. Wat ik hier uit 

moet opmaken weet ik niet goed. Het enige dat ik wel weet is dat de vervreemding die ik van 

binnen voelde, goed voelde. Het conflict tussen onderdeel zijn van, en vreemdeling zijn, is een 

prachtig conflict. Juist in de samenkomst tussen doen alsof en jezelf zijn, nep en echt zit mijns 

inziens een schoonheid” 120

Het valt op dat net als bij de concerten ook bij de bedrijfsprojecten het  ‘anders werken’ centraal 

staat in de aanpak van RKL. Zoals in de rapporten van Arts and Business benoemd werd, zien ook 

de bedrijvenpartners van RKL dat er een waarde schuilt in kunstzinnig werken, omdat de 

kunstenaars uitdagen dingen anders te doen. De vraag die dit oproept is: anders dan wat? Zoals de 

interviews laten zien is er ten eerste sprake van de wil (of wens) om het doelmiddel denken te 

doorbreken. Ten tweede willen de bedrijvenpartners meer ruimte geven aan de ervaring van 

klanten en partners. Ten derde schrikt men niet terug voor het laten bestaan van ongemakkelijke 

situaties. De vraag is welke dynamiek schuilgaat achter deze behoefte. Wat is ‘organisatie’ 

eigenlijk, oftewel, wat zijn de conventies in werk, de regels die men wil doorbreken of nader wil 

beschouwen? 

 De fotograaf weigerde deel te nemen, ze kon zich er niet in vinden. Ze 

had moeite om mee te gaan in de ‘flow’ en verzette zich. Blijkbaar is het ‘niet weten’ voor 

sommigen juist erg ongemakkelijk. Er lijkt niet direct een oplossing klaar te liggen om het geheel te 

begrijpen, omdat het referentiekader door elkaar wordt geschud. 

                                                           
120 Één van de gasten (anoniem) http://www.connectingconversations.nl/page/5133/nl, bezocht op 16-4-12.  

http://www.connectingconversations.nl/page/5133/nl�
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4.3 Een filosofische beschouwing 

Om die vragen te kunnen beantwoorden wil ik hier dieper ingaan door de casus en interviews af te 

zetten tegen enkele filosofische studies. De ideeën worden gebruikt als kader om de werkwijze van 

RKL in te kunnen plaatsen.  

Het proefschrift van Mieke Moor vormt de belangrijkste basis van mijn zoektocht naar de 

kenmerken van de werkwijze van RKL Prof. In haar proefschrift ‘Tussen de regels, een esthetische 

beschouwing over geweld van organisatie’, onderzoekt ze het dubbele verlangen van de mens om 

zowel ‘in control’ als ‘vrij’ te zijn. Een goed geregeld bestaan, dat zich duidelijk uit in organisaties – 

protocollen, beleidsdocumenten, strakke agendaplanningen – geeft structuur en een gevoel van 

controleerbaarheid. Maar daarmee wordt een bepaalde vrijheid die schuilt in niet te vatten 

momenten of gebeurtenissen uitgesloten. Moor bekijkt in haar proefschrift via kunst – zowel het 

product als het  maakproces – de aard van organisatie. Kunstprocessen en kunstwerken zijn 

volgens haar namelijk in staat ervaringen te onthullen die niet altijd in woorden uit te drukken zijn. 

Dit zijn dus de ervaringen die buiten de regels vallen. Ze pleit voor een leven en werken op de 

grens van vrijheid en geweld. Dit onderbouwt zij met ideeën van een aantal filosofen, zoals Arendt, 

Heidegger en Lyotard. Haar onderzoek maakt inzichtelijk wat die meerwaarde van het kunstzinnige 

proces en reflectie in werken is. 

Een tweede auteur wiens ideeën eveneens hun oorsprong vinden in de teksten van Arendt is 

Richard Sennett. Met zijn boek ‘De Ambachtsman, de mens als maker’ tracht hij de lezer na te 

laten denken over zijn of haar verhouding tot het werk. Hij contrasteert vakmanschap – werken om 

het werk zelf –, met vluchtig, weinig prikkelend werk dat in de huidige samenleving belangrijker lijkt. 

Er is dus een verschil in de manier waarop werk kan worden verricht. 

 

4.3.1 Geweld in organisatie…….? 

Kernvraag van Moor’s proefschrift is in hoeverre Arendts diagnose van onze moderne wereld wordt 

aangetoond en verhelderd in de toenemende organisatie van ons bestaan. Met de ‘moderne 

wereld’ bedoelt Arendt de huidige westerse maatschappij die overheerst lijkt te worden door een 

doelmiddel rationaliteit welke kan leiden tot een steeds minder menselijke conditie. Bij organisatie 

hoort vaak een doelmiddel denken. Organisatie is volgens Arendt immers structuur geven aan, 

handelen om een doel te bereiken. De werkelijkheid is echter complex, veranderlijk en voor 

interpretatie vatbaar. Om toch structuur aan die werkelijkheid te geven is men volgens haar 

geneigd in ‘abstracte’ termen te spreken. Daardoor wordt het risico gelopen de mens in al zijn 

veelzijdigheid achter de term te vergeten. Dit is wat Arendt bedoelt met een minder menselijke 

conditie.  
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Handelen, werken en arbeiden 

Kern van Arendt’s betoog is haar zorg om een mogelijke zelfvernietiging van de mens door een 

focus op puur de activiteit zelf zonder na te denken over de consequenties. Dit is een risico als men 

het gevoel met de werkelijkheid verliest. Het klakkeloos aannemen van regels in het werk maakt de 

mens kwetsbaar meent zij. Ze omschrijft werken als ons vermogen om iets te maken, zoals nuttige 

dingen en duurzame producten. Door deze materiële spullen is de mens in staat zijn gemak te 

vergroten. Zo wordt in feite een kunstmatige wereld gecreëerd, waarbij ‘natuurgeweld’ op afstand 

wordt gehouden.121 Daarmee is de Homo Faber (de mens die bewerkt) in staat weerstand te 

bieden tegen de chaos, het tegenovergestelde van structuur. De geregelde wereld zoals we die 

kennen is te danken aan dit vermogen tot bewerken volgens Arendt. Werk is dus in wezen een 

creatieve daad, stelt ze.122 Structureren en ordenen is in wezen niet slecht volgens haar, maar in 

de moderne tijd is werken echter doordrongen geraakt van een nuttigheidsideaal, de zogenaamde 

doelmiddel rationaliteit zoals ik al eerder noemde. Van de ideaaltypische Homo Faber, zo stelt 

Arendt, is weinig meer overgebleven. De vakman trekt zich niet terug om een perfectie na te 

streven in het werken zelf. Het beroep is daarentegen een lege professie geworden, of er schuilt in 

ieder geval dat gevaar, zo stelt zij. Alles wat wordt gedaan heeft een doel buiten zichzelf. Dat kan 

ook niet anders, want als een bedrijf geen winst en kapitaalvermeerdering nastreeft heeft de 

organisatie weinig om op te staan.123 De nadruk komt dus al gauw te liggen op efficiëntie, 

automatisering en consumptie volgens Arendt: dat zijn doelen buiten het werk zelf om. Op de 

automatische piloot is het mogelijk dag in dag uit werkzaamheden te verrichten, zonder werkelijk 

gevoel te hebben voor de essentie van de taak.124 Wat hier onder schuilt is het besef dat een groot 

deel van het leven door werken wordt bepaald volgens Arendt. Veel van de aandacht is er op 

gericht om de wereld naar de hand te zetten, er moet overal aan gewerkt worden. Bijvoorbeeld om 

niet langer afhankelijk te zijn van de grillen van de natuur of om het idee te hebben zelf sturing te 

kunnen geven aan de loop van het leven, wat een gevoel van vrijheid geeft. Grenzen aan materiële 

of fysieke mogelijkheden, dan wel het niet kunnen inschatten van situaties, hebben daarmee weinig 

plek in het werk. Werken betreft dus het niet-natuurlijke van het menselijk bestaan, alles wat er 

gedaan wordt door mensen om grip op het leven te krijgen en tegen de natuurlijke, soms 

chaotische, gang van zaken in gaat.125

Arendt maakt een onderscheid tussen werken, arbeiden en handelen. ‘Arbeiden’ houdt het 

tegenovergestelde van werken in, namelijk dat het in eerste instantie een woord is dat gebruikt 

werd voor slavernij en onderworpenheid aan doelloosheid.

 

126

                                                           
121 Moor (2012), p. 63. 

 Deze doelloosheid wil men over het 

algemeen volgens Moor wel uit het dagelijkse, comfortabele westerse bestaan bannen, maar 

arbeiden is desondanks fundamenteel aanwezig en kan niet zomaar genegeerd worden. Handelen 

is in haar optiek ook verschillend van werken en heeft te maken met een publiekelijk ‘zijn’. 

122 Idem, p. 63. 
123 Moor (2012), p. 65. 
124 Idem, p. 66. 
125 Idem, p. 63. 
126 Idem, p. 62. 
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Handelen duidt op het beginnen. Bij werken gaat het er om grip te krijgen op de wereld. In 

handelen is de moed om het onbekende tegemoet te treden en de openbaarheid aan te gaan 

belangrijk. ‘Beginnen’ hangt nauw samen met de ervaring dat een idee of ingeving zomaar kan 

ontstaan in een openheid die haaks staat op structuur en orde. Openheid is nodig volgens Moor, 

omdat de dingen die het meest raken, zoals plotselinge ingevingen, vaak het minst te sturen zijn.127 

Een belangrijk aspect van handelen is dan ook het intermenselijke, waarmee het contact tussen 

mensen bedoeld wordt. Hieronder gaat het idee schuil dat een mens alleen mens is als hij of zij 

zich verhoudt tot een ander. In de ruimte tussen mensen kan inter-esse (letterlijk tussen-zijn) 

ontstaan volgens Moor.128

Geweld 

 In het wezenlijke contact met anderen wordt steeds opnieuw een beeld 

van de wereld en het zelf gevormd en het is tegelijkertijd een voortgang waarvan de richting niet te 

voorspellen is. In deze openheid van onvoorspelbaarheid kunnen dus nieuwe ideeën ontstaan. Er 

is hier sprake van een zekere vrijheid. De voorkeur gaat volgens Arendt uit naar de handelende 

mens, in contrast met de arbeidende of werkende mens, omdat handelen ruimte geeft voor het 

ongekende, en het onbekende ruimte voor nieuwe ideeën. 

Moor gebruikt vaak het woord geweld. Ze maakt onderscheid tussen twee soorten geweld. Wat 

Arendt er mee aangeeft is de behoefte van mensen om koste wat het kost controle te willen 

behouden. Alles wat oncontroleerbaar blijkt wordt vaak genegeerd volgens haar.129 Geweld I noemt 

Moor het geweld dat zich voordoet als de fundamentele openheid van het leven, de 

oncontroleerbare kant, wordt genegeerd. Onder geweld II valt het nastreven van vrijheid en 

openheid zelf. Dit beschouwt Moor ook als een vorm van geweld. De confrontatie met het ‘totale 

andere’ (het nieuwe, onvoorspelbare en onbekende) kan namelijk ook als gewelddadig worden 

ervaren.130 Het is vaak te spannend of ongemakkelijk om in het onzekere te blijven hangen, dus 

grijpt men terug naar ‘Geweld I’, naar instrumenten om de onzekerheid te lijf te gaan. Moor pleit 

daarom voor een leven en bestaan op de grens tussen deze twee soorten geweld. Op deze grens 

is ruimte voor openheid in handelen tussen mensen en tevens ruimte om de spanning van het 

onzekere vol te houden. Moor pleit trouwens niet voor regelloosheid, maar voor een middenweg.  

“De paradox is dat we regels en kaders nodig hebben om te kunnen leven”.131

 

 

Maar hoe moet dat dan, die middenweg vinden? Hier komt de waarde van kunst en 

kunstprocessen om de hoek kijken. Zoals al eerder genoemd kan in een kunstwerk de 

ongrijpbaarheid van de werkelijkheid worden ervaren. Er wordt iets ervaren, maar deze beleving is 

soms moeilijk onder woorden te brengen. Het werk is namelijk voor interpretatie vatbaar en de 

ervaring is persoonlijk en daarom veelzijdig. In kunst ziet zij een benaderingswijze van de 

werkelijkheid waarmee het mogelijk is om zowel oog te hebben voor het niet-woordelijke, 

                                                           
127 Idem, p. 68. 
128 Idem, p. 67. 
129 Idem, p. 25. 
130 Idem, p. 76. 
131 Idem, p. 80. 
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ongrijpbare deel van het bestaan en het werken. Kunstprocessen bieden ook een aanknopingspunt 

om met vrijheid en regelloosheid om te gaan.132

 

  

4.3.2 De rol van kunst 

Het voorgaande relaas maakt het mogelijk parallellen te trekken tussen de filosofische ideeën en 

de bevindingen bij RKL Prof. Ik heb daartoe een viertal aspecten die ik nader wil beschouwen 

afgezonderd, waarvan ik denk dat deze een voorname plek innemen in de aard van RKL Prof: 

controle, abstractie (taal), experiment (spel) en de mens als creatief wezen (handelen). Daarna 

presenteer ik een visuele weergave van de dynamiek tussen kunstenaars en bedrijven, en tracht ik 

de werkwijze van RKL Prof nader te typeren. 

4.3.2.1 Ongemak versus controle 
Het ‘in control’ willen zijn is ten eerste een fundamenteel aspect in de organisatie die ik terug zie in 

de gesprekken en het interview met het adviesbureau. Zoals in de observatie al is beschreven geeft 

het adviesbureau aan dat er veel onzekerheid zit in een eerste gesprek met een klant. Op 

betrekkelijk korte termijn wordt van het bureau verwacht een schets te kunnen maken van het 

probleem en bijbehorende oplossingen te formuleren. Dat is een duidelijk voorbeeld van 

doelgerichtheid. Het adviesbureau heeft er echter ook moeite mee. De focus op een goed resultaat 

zorgt er voor dat er soms te snel een einde wordt gemaakt aan een ongemakkelijke situatie door 

bijvoorbeeld een voor de hand liggende oplossing aan te reiken. Het bureau heeft echter het idee 

dat het soms een langduriger en beter resultaat oplevert als er eerst zonder oordeel wordt gekeken 

naar de spanning. In de werkwijze van RKL zien de bedrijvenpartners, zowel het adviesbureau als 

de onderzoeker, de vaardigheid om wel met ongemak om te kunnen gaan, door deze spanning uit 

te vergroten en te (laten) ervaren. De kunst genereert op een ander niveau kennis.133

Kunst kan dus volgens Mieke Moor vanwege het niet-talige karakter en door aanspraak te maken 

op gevoel en esthetiek, een andere inzicht geven in kwesties die draaien rondom het ongrijpbare 

van het bestaan. “Waar het mij in de schuivende panelen tussen ons organisatiewerk en een 

kunstwerk om gaat, is de wil van de (werkende) mens zich open te stellen voor de openheid van 

het zijn, of, om het in meer dagelijkse termen te zeggen, ontvankelijk te zijn voor het niet-

maakbare”.

 

134 Op een zekere manier kan in kunst het onzegbare voelbaar worden.135

                                                           
132 

 Het 

ongrijpbare aangaan, door met elkaar een reflectie en gesprek aan te gaan tussen kunst 

werkprocessen en andere werkprocessen, is typerend voor RKL Prof. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe, bezocht op 11-7-12. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het zijn 5 principes voor het eenduidig en helder opstellen van 
doelstellingen in een organisatie.  
133 Daan Andriessen (Inholland): “Tegelijkertijd merkte ik ook wel dat je merkt hoe het is om een kloof te hebben 
tussen jou en een ander. Dan levert dat ook een begrip op op een dieper niveau. Niet zo zeer verstandelijk, ik 
weet nu hoe het werkt, maar je hebt het ervaren. Dat is moeilijk onder woorden te brengen. Maar ik ben er van 
overtuigd dat die kennis ook heel waardevol is. Veel moeilijker aan te wijzen, veel moeilijker te duiden.”   
134 Moor (2012), p. 51. 
135 Idem, p. 232. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe�
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4.3.2.2 Abstract versus concreet 
Een tweede aspect dat achter de activiteiten van RKL Prof schuil gaat, is het vermogen van 

kunstenaars om vanuit abstractie bestaande kennis aan te boren. In taal zit veel van ons werkend 

handelen, stelt Moor. Er wordt vergaderd, er worden conferenties georganiseerd, op laptops getypt 

en rapporten geschreven. Haar ervaring is echter dat veel van de taal die gebruikt wordt leeg is. 

Mensen verworden tot categorieën wanneer de organisatie over hen handelt. Dingen raken 

gevoelsmatig minder en het risico is dat men vervreemd raakt van de werkelijke betekenis van het 

begrip dat gecommuniceerd wordt. Moor beschrijft in deze context de verwarring die er is over de 

termen ‘abstract’ en ‘concreet’. Concreet is vaak ‘bullet-points’, abstract daarentegen betreft 

hetgeen dat moeilijker in woorden uit te drukken is – een ervaring, een gevoel – zoals kunst iets los 

kan maken, maar de betekenis vaak persoonlijk is. Moor vraagt zich echter af of persoonlijke 

ervaringen en gevoelens niet veel concreter zijn en dichter bij de werkelijkheid staan.  

De abstractie als meerwaarde in het normale werkproces is wat in beide casussen terug komt. 

Tijdens de voorbereidende gesprekken met het adviesbureau kwam het idee naar voren om aan de 

deelnemers een dikke stift te geven om mee te schrijven, een beetje onhandig, wat de mensen 

letterlijk onthandt. Dat onthanden was wel een zeker streven van de gezamenlijke sessie. “Onze 

interesse in ons eigen vakgebied is in ieder geval hoe je zorgt dat het een creatief proces blijft. En 

dat we altijd proberen voor onszelf, kun je het niet anders doen. Niet anders om het anders, maar 

dat is vaak toch wel een sleutel tot echt nadenken, ben ik hier goeie dingen aan het doen”(Rogier, 

ab). “Dan is creativiteit, we hoeven niet per se creatief te zijn, maar meer de beweging te creëren 

zodat er iets nieuws kan ontstaan” (Liebje, ab). 

Daan Andriessen ziet de waarde van het kunstzinnige werkproces in het samen, op gelijkwaardige 

manier, het gemeenschappelijke werkproces ingaan. “Ik zie het potentieel in die filosofie, dat ik 

denk dat kunstenaars de samenleving heel veel te bieden hebben, door hun wijze van kijken. En 

dat dat potentieel onvoldoende benut wordt”. Wat dat kunstzinnige werkproces inhoudt, benoemt hij 

als volgt; Kunstenaars nemen ten eerste metaforen letterlijk. Een metafoor kan bijvoorbeeld zijn 

een kloof op de werkvloer tussen jonge en oudere generaties. Met die metaforen en ideeën gaan 

ze experimenteren, dat is het tweede aspect. “Je praat niet alleen, maar je doet het ook”. Ten derde 

heeft dat als gevolg dat de metafoor wordt uitvergroot, waardoor het beter zichtbaar is. Een vierde 

punt volgens hem is dat door te doen en er niet alleen over te praten, de kunstenaars mensen iets 

laten ervaren. “…het is een leer gebaseerd op ervaring, in plaats van een leer gebaseerd op 

analyse”.136

Moor spreekt over abstract en concreet en in de abstractie is ‘ervaring’ van essentieel belang. In 

het werk is over het algemeen weinig ruimte voor het ervaren, juist omdat er niet altijd woorden 

voor te vinden zijn. Dat is abstract en abstract lijkt vaak niet tastbaar en behulpzaam in 

werkzaamheden. Het is namelijk lastig om er conclusies uit te trekken. Zo bemerkte ik bij mezelf 

bijvoorbeeld tijdens de sessie bij het doornemen van de getekende Graphic Score wat ongemak. 

De partituur van kleuren en strepen werd muzikaal gespeeld en dit kwam vrij willekeurig op mij 

 

                                                           
136 Daan Andriessen, Inholland. 
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over. Er leek geen logica in te zitten, maar iedereen leek het te snappen. Ik vond het maar abstract 

en had behoefte aan meer begrip. Later, na afloop van de sessie en tijdens het schrijfproces, 

begreep ik dat dit gevoel van ongemak onderdeel was van het zonder oordeel ervaren. In RKL Prof 

wordt er expliciet ruimte gegeven voor die ervaring, om daar mee te ‘spelen’. Wat bij ervaring hoort 

is experiment, het derde aspect dat ik wil uitwerken. 

4.3.2.3 Experiment versus doelgericht werken 
Het gemeenschappelijke experiment is een belangrijk aspect in de werkwijze van RKL Prof. Al 

eerder noemde ik ‘open innovatie’ als een poging om RKL een plek te geven in het kunstenveld.137

Men neemt dus niet direct ongemak weg, zoals van de adviesorganisatie verwacht wordt, maar ze 

gaan onderzoeken en zien wat er leeft. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. “Door 

het ongemak ontstaat er weer iets nieuws, dat doet RKL ook” (Rogier, ab). Er is immers weinig grip 

op ‘de werkelijkheid’ te krijgen. “Wij maken een kunstwerk, daar zijn we mee bezig, dat ontwikkelt 

zich. Dat is een methode. Maar of het nou goed is of niet goed is, of iets wel of niet werkt, daar 

hebben we vaak helemaal geen vat op […]. Dat ligt in the eye of the beholder” (Petra, RKL). 

 

Open innovatie gaat over professionele grenzen heen, door samen te werken en hier ruimte te 

geven aan spanning en onwetendheid. “Dat iedereen gewoon de ruimte heeft en de plek heeft om 

een beeld (beleving) te bouwen, dat vind ik een heel mooi concept” (Rogier, ab). Als er iets 

inhoudelijks moet worden bereikt met een sessie, dan neemt dat een stukje onbevangenheid weg.  

“Op zo’n dag heb ik het gevoel, als ik daar zit dan komt er veel meer energie vrij. Alles wat er 

gebeurt is goed” (Patricia, ab) 

Volwassenen zijn verleerd te spelen volgens socioloog Richard Sennett. Moderne arbeid werd 

onder de regels van de Industriële Revolutie ‘dodelijk ernstig’, zo zegt Huizinga.138 Men zou de 

ongeremde nieuwsgierigheid verloren zijn die optreedt wanneer men kan spelen en rondtasten. In 

het kinderspel wordt geleerd regels vast te stellen en zich aan deze te houden. Spel leert in de 

tweede plaats de complexiteit te vergroten, doordat volwassenen leren met de mogelijkheden van 

de regels te spelen. Deze complexiteit is ook van belang in de ontwikkeling van vakmanschap, 

volgens Sennett. De socialist Dewey, geciteerd door Sennett, vergelijkt het werken met spelen: 

“Werk en spel zijn even vrij en worden beide intrinsiek gemotiveerd, los van scheve economische 

omstandigheden die van spel dikwijls een nutteloze sensatie voor de rijken maken, en van werk 

een onaangename arbeid voor de armen. Psychologisch gezien is werk gewoon een activiteit die 

aandacht voor gevolgen als onderdeel van zichzelf insluit; het wordt geforceerde arbeid als de 

gevolgen buiten de activiteit liggen, als een doel waar activiteiten slechts een middel voor zijn. 

Werk dat doortrokken blijft van de spelinstelling, is kunst”. “Kwaliteit van werk is op te vatten als een 

gemeenschappelijk experiment, met vallen en opstaan te beoordelen”.139 In zijn citaat lees ik een 

zelfde voorzichtigheid omtrent doelmatig denken als Moor.140

                                                           
137 Zie de inleiding, pagina 6. 

 Wat ik hiermee wil laten zien is dat 

138 Huizinga, geciteerd door Sennett (2012), p. 301. 
139 Dewey, geciteerd door Sennett (2012) p. 320. 
140 Deze overeenkomst houdt hoogstwaarschijnlijk verband met het feit dat beide het werk van Hanna Arendt 
als belangrijke inspiratiebron gebruiken. 
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spel mogelijk nodig is om de eigen vakbekwaamheid te kunnen ontwikkelen. Dit spelen en 

uitproberen kan nieuwe inzichten en werkwijzen bieden. 

4.3.2.4 Handelen 
“Kunst brengt ons, volgens Heidegger, tot het angstige besef dat onze wereld geen op zichzelf 

staand gegeven is […] maar juist bestaat in een voortdurende strijd”.141

“Jeder Mensch ist ein Künstler”, zegt Joseph Beuys, kunstenaar.

 Deze ‘strijd’ is een vierde 

aspect dat samenhangt met het experiment en ervaring en ik terugzie in de activiteiten en visie van 

RKL Prof: de voortdurende beweging en interactie tussen mensen waarin ruimte ontstaat voor 

betekenisgeving. 

142 Hij ontdekte dat materialen als 

klei en was (materialen die hij gebruikt in kunstwerken) worden gevormd door een voortdurend 

bewegend proces tussen warmte- en koudepolen. Materiaal is niet massief, maar bestaat uit inter-

acterende en losse deeltjes. Hij meent dat ditzelfde energetische proces een substantieel 

onderdeel is van wat mensen zijn: creërende wezens door interactie. Zijn kritiek is dat substantie, 

tastbaarheid, het zintuiglijk kunnen ervaren en waarnemen niet altijd wordt erkend in het werken.143

Een waarde van RKL Prof schuilt in deze voortdurende wisselwerking. Deze wisselwerking komt tot 

stand door een gedeelde interesse. Een interesse ontstaat onder meer tussen mensen. Het samen 

werken staat centraal, waarbij de nadruk ligt op het laten ontstaan en niet per se het bereiken van 

een van tevoren bepaald doel. Het krachtenspel komt ook terug in het kunstzinnig werken, waarin 

dus ruimte wordt gemaakt voor ervaren en waarnemen en het spel van interactie wordt 

geïntegreerd met het gangbare werken van professionals. 

 

Om de complexiteit het hoofd te bieden waardoor zaken simpeler en compacter voorgesteld dan 

deze in werkelijkheid zijn. Dit hangt eveneens samen met het gemis aan spel dat Sennett noemt, 

mijns inziens. De interactie en waarneming is een belangrijk aspect om het persoonlijke 

vakmanschap te kunnen blijven ontwikkelen volgens hem. Op deze manier wordt er een constante 

beweging in stand gehouden. 

Het krachtenspel gaat daarnaast in zekere zin ook om een wezenlijke transactie tussen twee 

mensen. RKL Prof is geen financieel plat ding. Daarentegen staat het ontwikkelen van elkaars 

ideeën en expertise voorop. Musici zelf, in plaats van organisaties rondom artistieke mensen, 

bouwen een netwerk van professionals, op basis van een wederkerige, intensieve relatie.  

 

  

                                                           
141 Moor (2012), p. 87. 
142 Idem, p. 144. 
143 Idem, p. 144. 
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4.3.3 Conventies doorbreken 

De manier waarop het adviesbureau en de onderzoeker spreken over de werkwijze van RKL liet mij 

denken aan deze uitspraak: 

Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en 

kunst.144

Het citaat is van Piet Mondriaan en hangt op het station van Eindhoven, ‘de stad’ van Philips.

 

145

Daan zoekt eveneens andere werkwijzen in de traditionele onderzoekswereld, zoals systeemwerk, 

omdat hij gelooft dat er meer kennis zit in de lagen van het bewustzijn waar geen woorden voor 

zijn. Taal is een belangrijk aspect binnen organisatie, zo stelt Moor. Zich tot het niet-talige wenden 

kan nieuwe inzichten opleveren. Ook deze interesse beschouw ik zodoende als het doorbreken van 

conventies in de wetenschap.  

 

Het zegt twee dingen: Conventies zijn een soort herinnering, van het verleden dus, verre van 

vernieuwend maar behoudend. Ten tweede impliceert het citaat dat conventies belemmeren - 

doordat ze wortels in het verleden hebben – te genieten van leven en kunst in het nu. Het 

adviesbureau wil zijn klanten activeren (niet top-down maar bottom-up) en zichzelf activeren, ten 

bate van het creatieve proces. Maar ook willen ze zichzelf activeren om meer te kunnen betekenen 

voor klanten, door daadkracht te activeren. Dit trachten ze te bereiken door te experimenteren en 

uit te dagen om op een nieuwe manier te werken. Kortom, in hun werkwijze trachten zij te 

innoveren. 

Richard K. Lester en Michael J. Piore schreven in 2004 het boek ‘Innovation: The missing 

dimension’.  Beide zijn Amerikaanse professoren, op het gebied van economie en industriële 

innovatie. Zij hebben onder andere onderzocht aan de hand van casestudies wat er gebeurt als 

bedrijven innoveren. Hun belangrijkste inzicht is dat innovatie gedragen wordt door twee 

fundamentele processen: analytisch en interpretatief. Analytische processen werken het beste als 

alternatieve uitkomsten gekend zijn, helder gedefinieerd en kunnen worden onderscheiden van 

elkaar. Interpretatieve processen behoeven daarentegen onbekendheid met de mogelijke 

uitkomsten, opdat de uitkomsten vanaf nul kunnen worden bedacht.146

De voorgaande waarnemingen en literatuur heb ik vertaald in de volgende figuur. Het is een eigen 

interpretatie op basis van de bevindingen; 

 Innovatie teert het best op 

een combinatie van deze twee processen stellen zij.   

 

                                                           
144 Piet Mondriaan (z.j.). 
145 Ook met Philips Design is in 2012 een samenwerking met RKL geweest, zie bijlage 1. De reden dat ik dit 
expliciet noem, is omdat de mate waarin innovatie en mensgecentreerde productontwikkeling bij Philips een 
plek inneemt, een interessante vergelijking is met de doelen die RKL zich stelt rondom het innoveren. 
Conventies doorbreken is wat niet alleen in de kunsten gebeurt, maar wat klaarblijkelijk ook in andere 
werkvelden gezocht wordt. 
146 Lester & Piore (2004), p. 6. 
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Figuur 4: schets van RKL Prof147

De tekening staat in verhouding tot de andere figuur eerder dit hoofdstuk. De eerste beschrijft, 

zoals ik dat zie, de relatie tussen kunst en het bedrijf in het geval van de twee rapporten van Arts & 

Business. Er zijn kunstenaars en bedrijven die bij elkaar komen. De kunst krijgt een toegevoegde 

waarde voor het bedrijf. De toegevoegde waarde ligt bovendien in de manier van werken. Er is 

echter in de rapporten van Stockil en Schiuma geen of minder sprake van wederkerigheid in het 

proces van ideeënvorming en productontwikkeling. Dat heeft te maken met het verschil dat RKL 

Prof over een gezamenlijk werkproces gaat, het werken van professionals, waarin beide partijen 

steeds proberen om hun vaardigheden te verbeteren en te delen. Dit is mogelijk, zo is het idee in 

ieder geval, door een intensieve ontmoeting waarbij ideeën over de eigen expertise worden 

losgelaten. De vernieuwing vindt dus niet zo zeer plaats in het grensvlak tussen de twee professies, 

zoals we eerder zagen bij Arts & Business. Ik zie de vernieuwing eerder in het dynamische spel 

tussen de twee actoren. Het feit dat er met de professional als individu een relatie wordt aangegaan 

en niet zozeer met een bedrijf of organisatie als geheel – en niet met een kunstorganisatie, maar 

met een kunstenaar zelf – is een aspect waarop ik denk dat RKL Prof van de andere Arts & 

Businessprojecten is te onderscheiden. Het gaat om het gelijkwaardige, wederzijdse proces tussen 

mensen. 

 

De figuur laat ook zien dat er een continue beweging is en er geen sprake is van een statisch 

geheel, zoals Joseph Beuys ook ontdekte in zijn materialen. Deze beweging zoekt het 

adviesbureau ook op: het creatieve proces is een beweging en dit proces laat zien dat er steeds 

nieuwe dingen te leren zijn over het vak. De beweging, mogelijk, wordt aangestuurd door het 

verschil in zienswijze: rationeel-analytisch versus interpretatief/ esthetisch/ gevoelsmatig. Volgens 

Lester & Piore zijn dit twee processen die in balans moeten zijn voor innovatie.148

                                                           
147 Eigen bijdrage. 

 De figuur laat ook 

iets zien over de ‘inter-esse’ waar Mieke Moor over spreekt, namelijk het handelen en interactie 

148 Idem, p. 5. 
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tussen mensen waaruit interesses en nieuwe ideeën voortkomen en dat de zelf (of professie) alleen 

gekend kan zijn in relatie tot een ander.149

Samenvattend 

 

In dit hoofdstuk staan de twee deelvragen centraal welke rol RKL speelt in de samenwerking met 

de professionals en wat de bedrijvenpartners motiveert om een dergelijke samenwerking op te 

zoeken. Uit de twee rapportages van Arts & Business is geconcludeerd dat innovatie – vernieuwing 

van werkwijze en de wijze waarop werknemers zich kunnen ontwikkelen – de belangrijkste 

beweegreden is voor het bedrijfsleven om kunstinitiatieven aan te trekken. Het lijkt er op dat er een 

groeiende behoefte is aan een creatieve, gevoelsmatige en intuïtieve tegenhanger van het rationele 

werkproces. Daar waar de twee, de kunstenaar en het bedrijf, samen komen vindt innovatie plaats.  

Afhankelijk van het soort ABI, de intensiteit van de ontmoeting en de intentie waarmee de 

kunstvorm wordt geïntegreerd, varieert de mate van verandering. Dit is één deel van de motivatie. 

Naar aanleiding van de observatie van een RKL Prof sessie, interviews en parallellen met 

filosofische teksten is aangetoond dat er een viertal waardes van het kunstzinnig werkproces 

kunnen worden herkend: abstractie, ongemak, experiment en handelen. Organiseren als 

werkwoord kenmerkt zich door de wil orde te scheppen. Wanorde is vaak niet letterlijk, maar 

aanwezig in alles wat niet gekend is, begrepen, of volledig gezien wordt. Vaak gaat het er in het 

werken om bepaalde doelen te behalen, het bewaken van kwaliteit en professionaliteit, het vinden 

van oplossingen en het behouden van controle. Mensen in organisatie lijken zichzelf hier echter 

geweld mee aan te doen. Deze controle lijkt een beperkte weergave is van de werkelijkheid, zo is in 

de filosofische beschouwing naar voren gekomen. Er is behoefte aan vernieuwing, omdat deze 

(rationele, doelmatige) werkwijze niet altijd toereikend lijkt te zijn, zoals ook in het praktijkvoorbeeld 

met het advies bureau is gezien. De professionals hechten dus waarde aan het ontregelende 

karakter van RKL, omdat deze ontregeling in staat stelt op een meer creatieve manier – wat 

inhoudt dat er ruimte aan experiment, ongemak en abstractie wordt gegeven – te kijken naar 

werkprocessen en werkprocessen in te gaan. Beide partijen blijken zich met dezelfde thema’s bezig 

te houden (mechanismes of het activeren van klanten), maar doen dit op een verschillende wijze: 

rationeel dan wel gevoelsmatig en interpretatief. Door een proces aan te gaan die fluctueert tussen 

ratio en interpretatief / gevoelsmatig, is het mogelijk innovatieve ideeën te ontwikkelen: het 

krachtenspel. RKL brengt de vier aspecten die hier aan bod zijn gekomen in het 

samenwerkingsproces in. Dat is de rol die RKL zichzelf toekent in de samenwerking met 

professionals, als antwoord op de tweede deelvraag. Bovendien betekent de relatie voor hen een 

artistieke toevoeging: de innovatie is wederzijds bedoeld. De professionals uit andere sectoren dan 

de kunsten nemen als het ware deel in de R&D activiteiten van RKL, waardoor RKL zich op 

organisatorisch en artistiek vlak verder kan ontwikkelen in het vernieuwen van concertvormen en 

het creëren van maatschappelijk draagvlak.  

                                                           
149 Het nadeel van deze figuur is dat het enkel focust op de beweging tussen beide partijen. Het is wat een-
dimensioneel. Het laat niet het experiment zien, of de groei van innovatie. In die zin is het toch een vrij vaste 
vorm. 
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Conclusie 

 
In drie hoofdstukken is toegewerkt naar de vraag hoe RKL werkt en waarom de kunstenaars van 

RKL werken zoals zij werken. In de loop van de scriptie zijn drie deelvragen aan bod gekomen, 

betreffende RKL’s bijdrage aan innovatieprocessen in de klassieke muziek, de rol van RKL in de 

samenwerkingsprojecten van RKL Prof en de motivaties van de professionals om een dergelijke 

samenwerking met kunstenaars op te zoeken. Het doel van deze scriptie is om enerzijds bij te 

dragen aan de interne evaluatie van RKL’s activiteiten, door deze af te zetten tegen actuele 

ontwikkelingen en discussies in de klassieke muziekwereld en wetenschappelijke literatuur. 

Anderzijds wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de verdere dialoog over het verbreden van 

het publieke en maatschappelijke draagvlak, door de werkwijze van RKL inzichtelijk te maken. 

In hoofdstuk twee is het debat beschouwd omtrent vernieuwing en behoud in de klassieke 

muziekwereld en de kunstensector. Er is opgemerkt dat de zorgen met name van doen hebben met 

een mogelijke kwaliteitsverlies van de kunsten. Kwaliteit wordt, zeker in de klassieke muziek, 

gewaarborgd door gedragsregels wat betreft musiceren en luistergedrag. Tegelijkertijd lijken deze 

regels nieuwe aanwas te belemmeren. De initiatieven die een prettiger luistercomfort tot doel 

hebben, worden niet altijd positief ontvangen. De vraag is dan ook hoe er een compromis kan 

worden gesloten tussen conventies doorbreken en productontwikkeling, zonder daarbij afbreuk te 

doen aan de kwaliteit. 

Op basis van deze uiteenzetting is in hoofdstuk drie de vraag beantwoord wat en hoe RKL bijdraagt 

aan innovatieprocessen in de klassieke muziekwereld. Belangrijke begrippen die de revue hebben 

gepasseerd waren ‘conventie’, ‘onderzoek’ en ‘innovatie’. De conventies bestaan om luister- en 

musiceerkwaliteit te waarborgen, maar houden ook een zekere afstand tussen de musicus en het 

publiek in stand en gaan vernieuwing van de presentatievorm tegen. Conventies betreffen het 

voorspelbare (een programmaboekje, vaste indeling van het podium en zitplekken, pauze, 

applaudisseren), stil zijn en stil zitten, een focus op de muziek, het nastreven van topkwaliteit en 

een formele setting. In dit hoofdstuk is het beeld neergezet van concerten als sociale 

gebeurtenissen, waarbij niet zozeer de klassieke muziek als elitaire hoge kunst wordt neergezet, 

maar een plek vindt in het publiek. Dit zie ik ook heel duidelijk gebeuren bij RKL, soms zelfs 

letterlijk doordat de scheiding tussen podium en zaal verdwijnt. Dat is een belangrijke conventie die 

wordt doorbroken. De musici van RKL zijn zich zeer bewust van het “niet autonome” karakter van 

het kunstwerk, maar evengoed van het feit dat het publiek niet enkel bestaat uit individuen op 

afzonderlijke eilandjes, die individueel een concert ervaren. In hun werkwijze zie ik een poging om 

mensen in de zaal te verbinden met elkaar en met de muziek en de musicus of kunstenaar. Die 

verbinding is belangrijk, zeker in een kunstvorm als de klassieke muziek waar conventies het 

publiek en de musici verwijderd houden van elkaar. 
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De werkwijze van RKL kenmerkt zich zodoende door een drieslag: spelen, ervaren en ontregelen. 

De kunstenaars van RKL ontregelen, breken met conventies, door meer ruimte voor spel en 

ervaring te creëren. Dit gebeurt door middel van het inzetten van spelelementen, waardoor het 

publiek wordt uitgenodigd actief deel te nemen. Er ontstaat een flexibele opzet: van podium, van 

interdisciplinaire vormen en in grote mate bevordert het spelelement de onvoorspelbaarheid van 

het concert. De focus op ervaring is ook een manier waarop conventies worden doorbroken, omdat 

het concert niet alleen door te experimenteren tot stand is gekomen (in de driedaagse lab sessie op 

Radio Kootwijk), maar ook het concert op zichzelf een experiment is. Het repetitieproces wordt van 

achter de schermen naar het podium gehaald met als doel om vernieuwing mogelijk te maken. Niet 

door er over na te denken, maar door als musicus en kunstenaar een leerproces aan te gaan op 

basis van ervaring. Het resultaat is dat het de musici in staat stelt uit de beperkingen van het louter 

musiceren te stappen, maar de grotere context van wat een concert inhoudt te onderzoeken. In een 

bredere context laat hun werkwijze ook iets zien over innovatieprocessen in de klassieke 

muziekwereld, namelijk dat vernieuwen in hun optiek door publieksparticipatie gebeurt, in plaats 

van dat de publieksparticipatie an sich (de combinatie yoga en live muziek, of een drankje tijdens 

het concert) het vernieuwende aspect is. In dit laatste geval is het gevaar dat de focus te zeer komt 

te liggen op het luistergemak – inspelen op wat de consument prettig vindt. In het geval van RKL 

biedt het experimenteren met de ervaring en vorm echter de ruimte voor productontwikkeling, 

vanuit professionele persoonlijke interesse. Het is een antwoord op het dilemma dat in het tweede 

hoofdstuk aan de kaak is gesteld. Het zorgt er voor dat niet per se comfort wordt opgezocht of 

ongemak bij het publiek wordt ontweken, zoals waar Sigurjonsson voor waarschuwt (2010). Niet 

alleen de marketeer ontwerpt een nieuwe concertvorm, het initiatief komt vanuit de musicus, 

vanwege een persoonlijke behoefte aan vernieuwing.  

Discussie: Een kritische noot bij deze vorm van innovatie is in hoeverre kwaliteit wel 

behouden blijft als topkwaliteit nastreven niet het hoofddoel is. Er is sprake van 

productontwikkeling, maar het betreft een productontwikkeling van de vorm en niet het 

bereiken van muzikale perfectie. Zoals in de discussie in hoofdstuk twee naar voren kwam 

bestaan de conventies rondom luister- en musiceergedrag juist om de kwaliteit op een 

hoog niveau te houden. Het feit dat deze conventies worden doorbroken door de nadruk 

op ervaring en spel, impliceert dat de aandacht verschuift naar het sociale aspect van het 

concert. Het is belangrijker dat er een prettige sfeer is en een verbinding tussen musici en 

publiek. De vraag is, bepaalt iedere luisteraar en speler voor zichzelf wat voorop staat in 

het muzikale spel – buiten de regels om – of vraagt dit loslaten van de regels om een 

afkalving van de klassieke muziek? Wellicht bepaalt ieder voor zich wat hoger 

aangeschreven staat, een kunstzinnige (en inspirerende) avond waar men zich mogelijk 

makkelijker kan herkennen in de musicus, of een behoud van regels, waarbij men zich kan 

verwonderen en in stilte ontzag heeft voor de muziek en de musicus. 

In hoofdstuk vier zijn de vragen beantwoord wat RKL inbrengt in de samenwerking met 

professionals in RKL Prof en wat de professionals motiveert om een dergelijk 

samenwerkingsproces in te gaan. De begrippen ‘waarde’, ‘professional’ en ‘werk’ speelden hier een 
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belangrijke rol. De afnemende subsidie maakt samenwerking met het bedrijfsleven interessant. Er 

ligt hier een kans voor de kunstenaar op het gebied van innovatie in het bedrijfsleven, maar ook 

voor innovatie in de kunsten. Uit de twee rapportages van Arts & Business is geconcludeerd dat 

een belangrijke motivatie voor het bedrijfsleven is dat zij op organisatie- en teamniveau willen 

vernieuwen. Innovatie en flexibiliteit, wat steeds belangrijkere waardes lijken te worden in het 

zakelijke en maatschappelijke leven, vereisen een meer gevoelsmatige en creatieve tegenhanger 

van rationaliteit. Uit de interviews is gebleken dat er ten eerste sprake is van de wens om het 

doelmiddel denken te doorbreken. Ten tweede willen de bedrijvenpartners de ervaring van mensen 

/ klanten de ruimte geven en niet vanuit een vermeende expertise een oplossing opleggen. Ten 

derde ziet men waarde in het laten bestaan van ongemakkelijke situaties. Waarmee RKL zich 

onderscheidt van de ABI’s die in de twee rapporten zijn beschreven, is het gegeven dat de 

kunstenaars en musici van RKL trachten een gelijkwaardig en wederzijds onderzoek aan te gaan 

met de professionals. Voor RKL is de professional een variant op het gebruikelijke publiek. Dat RKL 

kunst maakt die niet per se aansluit op de vraag, maar soms schuurt, andere gevoelens dan 

comfort oproept, vormt de basis voor RKL Prof. Wat RKL inbrengt is hun vermogen te ontregelen. 

Dit gebeurt op basis van vier aspecten die zijn onderscheiden. Ongemak soms expres opzoeken 

daagt aanwezigen uit om uit de comfortzone te stappen. In het vervreemde gevoel is plaats voor 

nieuwe regels en ervaring. Abstractie is het tweede aspect, dat een ander kennisniveau aanboort: 

meer gevoelsmatig en intuïtief. Door niet direct concreet te worden in het formuleren van doelen, 

resultaten en oordelen, blijft het proces open. Het experiment aangaan is een derde aspect, waarin 

veel geoorloofd is en eveneens nieuwe inzichten kunnen ontstaan. “Werk dat doortrokken blijft van 

de spelinstelling, is kunst”, werd Sennett geciteerd in paragraaf 4.3.2.3. Het vierde aspect betreft de 

aard van de relatie tussen de kunstenaars en de professionals, namelijk die van een voortdurend, 

creatief proces. Het is in het handelen – het beginnen aan iets, een open tegemoet treden van 

situaties en mensen – waarin het mogelijk is elkaars expertise verder te ontwikkelen en nieuwe 

ideeën op te doen. De innovatie vindt plaats IN het contact met de mensen en de innovatie is 

bovendien wederzijds. Voor RKL is het een onderzoek om op basis van een maatschappelijke 

waarde, financiële relaties op te bouwen. Het is deze beweging die in een lemniscaat is gevat. 

Discussie: Is een breuk met conventies vanzelfsprekend de weg naar vrijheid, zoals die 

waar Moor over spreekt? Volgens Piet Mondriaan belemmeren conventies te genieten van 

leven en kunst. Conventies doorbreken is op alle fronten waar beide partijen, zowel RKL 

als de professionals, in zijn geïnteresseerd. Maar wederom is hier de vraag, als conventies 

bestaan om kwaliteit in stand te houden, wat is dan kwaliteit? Is er zoiets als dé kwaliteit? 

Of is dit persoonlijk (over smaak valt niet te twisten) en is het daarom goed om conventies 

steeds opnieuw in vraag te stellen, om te keren en te onderzoeken?  

Wellicht is de discussie zoals die nu in de klassieke  muziekwereld veelal wordt gevoerd, 

rondom het behoud van kwaliteit, te zwart wit en kunnen er meer grijswaarden worden 

toegevoegd door het debat in te gaan als een open ontmoeting van verschil, inspiratie en 

zoeken naar de waarde van kunst: een reflectie naar voren.  



Pagina | 54  
 

De beantwoording van de deelvragen leidt ons vanzelf tot de hoofdvraag die luidt: Hoe werkt RKL 

en waarom werken de kunstenaars van RKL zoals zij werken? RKL is expert in het ontregelen. Op 

organisatorisch niveau zijn het de musici en kunstenaars zelf die de artistieke lijn uitzetten, 

organiseren en een netwerk opbouwen. Het is een groep die flexibel kan inspelen op de locatie en 

de aard van het bedrijf. De kunstenaars van RKL staan daarom dichter bij de maatschappij. In het 

concert ontregelen zij, door de belangrijke conventie van een scheiding tussen podium en zaal te 

doorbreken. In RKL Prof wordt ontregeld, want de professionals hebben hier baat bij of hechten in 

ieder geval waarde aan een dergelijke uitstap van de gebruikelijke gang van zaken. Waarom werkt 

RKL op deze wijze? De kunstenaars bevorderen een gezamenlijk onderzoek en dragen daarmee 

bij aan een open innovatie. Op deze manier wordt een netwerk in stand gehouden, versterkt en 

wordt, is de hoop, het netwerk uitgebreid in de toekomst. Dit netwerk is niet statisch, maar in 

voortdurende constellatie van creatieve (werk-)processen en wederzijdse meerwaarde. Deze 

manier van werken moet bezien worden in het licht van de veranderende context van de klassieke 

muziekwereld en de veranderende interesse van het bedrijfsleven. Het werkt, omdat anderen 

geloven dat het werkt en waarde zien in de werkontmoeting. Daarom is het één op één contact ook 

zo van belang en spelen de musici zelf in innovatieprocessen in de klassieke muziek mogelijk een 

grotere rol dan nu lijkt te gebeuren. Hun werkwijze laat zien dat kunst niet beperkt hoeft te blijven 

tot het podium, maar tussen de mensen kan staan en zo tevens meewerkt aan het draagvlak en 

bestaansrecht van een kunstproduct. 

Het gaat niet om vraaggericht een kunstje opvoeren, het draait ook niet om het vergroten van de 

beleving. Het betreft het aanspreken van het creatieve, invoelende deel van mensen, waardoor 

inspiratie opflakkert, ideeën op gang komen, uit de regels en IN de vrije ruimte waarin geen goed of 

fout is, maar alles er gewoon is en zich voortdurend ontwikkelt. Niet kunst en cultuur in de vrije 

uurtjes na werktijd, maar kunst onder werktijd, kunst in de relatie en kunst in het onderwijs. Niet een 

verheven kunstvorm waar alleen uitverkorenen aan kunnen tippen, maar kunst als dat wat het 

wezenlijk is: puur menselijk, persoonlijk en handelend. Wat het wezenlijke is, hangt af van ieders rol 

in het spel of de dynamiek van de kunsten. Dit manifesteert zich namelijk op meerdere niveaus, in 

de relatie tot het publiek (de marketing), op het niveau van de kunstenaar of musicus zelf, of op 

bestuursniveau. Daar kunnen nog verschillende visies op ontwikkeld worden. Daarom volgen nog 

een aantal aanvullingen voor vervolgonderzoek, vragen die zijn blijven liggen in deze scriptie. 
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Aanbevelingen 

 

- In de beschrijving van RKL in de inleiding op pagina 6 heb ik genoemd dat RKL zich in de toekomst 

ook wil gaan richten op educatie van ensembles en andere groepen musici. Er was ten tijde van de 

stage een coaching gaande, maar dit werd te breed om ook nog te betrekken in het onderzoek. Het 

is echter wel interessant om in vervolgonderzoek te kijken naar wat het voor musici betekent om uit 

de conventies te stappen en ‘kunstenaarschap te ontwikkelen’. Musici en kunstenaars blijven in 

veel (kunst-)marketingliteratuur buiten beschouwing terwijl zij, zoals ik concludeer, een grotere rol 

mogelijk spelen in de behoefte aan vernieuwing in de klassieke muziek, dan over het algemeen lijkt 

te worden beseft. 

- Een nadeel van dit onderzoek is dat ik maar één concert heb geanalyseerd, die expliciet draaide 

om het onderzoeken van de relatie tussen publiek en musicus. NightSHIFT, een ander concert, heb 

ik meegemaakt, maar is buiten beschouwing van dit onderzoek gelaten vanwege gebrek aan 

respondenten. Dit concert was echter veel ‘comfortabeler’, het doel was anders dan bij Remote 

Control. Had ik deze er wel bij betrokken, dan had dit mogelijk de resultaten beïnvloed. Voor 

vervolgonderzoek bij RKL zou het goed zijn een vergelijking te trekken tussen meerdere concerten 

en activiteiten.  

- RKL Prof bevindt zich ten tijde van het onderzoek nog in een pioniersfase, net beginnende, met 

ideeën die zich nog aan het vormen zijn. Mijn onderzoek betrof een meta-onderzoek: ik bekeek en 

observeerde deels bij de interne evaluatie. Daardoor hebben de RKL-ers mij gedeeltelijk 

geïnspireerd wat betreft literatuur, bewoordingen en interpretaties. Mijn positie als onderzoeker was 

daarom niet volledig objectief. Ook heb ik relatief weinig interviews kunnen afnemen, vanwege het 

beperkte aantal betrokkenen in deze pioniersfase. Dit moet in beschouwing genomen worden met 

oog op de mate waarin algemene conclusies zijn te trekken.  

- In dit onderzoek wordt veel gesproken over de creatieve werkwijze. Ik denk dat alleen een facet 

ervan nu is belicht, enkel vanuit het perspectief van RKL Prof die op het moment van onderzoek 

nog maar kort van start is. Het zou interessant zijn verder te beschouwen wat het inhoudt om 

creatief te werken in het bedrijfsleven. Wat zijn de effecten ervan en hoe ervaren diverse 

organisaties dit? 

- Voor de definiëring van ‘artistiek onderzoek’ heb ik Borgdorff toegepast. Hier is sprake van een 

omkering van hetgeen waar RKL mee bezig is, namelijk het toepassen van meer academische 

waardes in de artistieke productontwikkeling. Zeker in het kader van Research & Development kan 

meer onderzoek naar dit aspect belangrijke en actuele inzichten leveren. 

- De taal blijkt vaak nog een ingewikkeld aspect te zijn wanneer kunstenaars en professionals 

samenkomen. In mijn scriptie ben ik hier ook af en toe tegen aan gelopen (wie is de ‘professional’, 

het ‘bedrijfsleven’ of wat wordt verstaan onder ‘werk’). Sommige woorden heb ik expres proberen te 

vermijden, juist omdat ze onderdeel zijn van de taal die binnen RKL Prof wordt gehanteerd, maar 

dat was soms onvermijdelijk. Zeker in het filosofische deel van de scriptie is de taal die wordt 

gehanteerd soms wat abstract en ongrijpbaar. Daarnaast hanteren de kunstenaar en de 
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professional vaak een andere taal. Musici of kunstenaars spreken vaak niet over ‘innovatie’. 

Vernieuwen is wat zij steeds opnieuw doen, wat eigen is aan hun vakgebied. Ook wat verstaan 

wordt onder ‘mechanisme’ is in de wetenschap en de kunsten verschillend. Dit kan leiden tot 

onbegrip. Goed begrip van elkaars denkwereld lijkt echter wel belangrijk voor een goede en 

gelijkwaardige samenwerking. De taal is een aspect die ik vanwege de breedte uit mijn scriptie heb 

moeten laten, maar hoe dit soort belemmeringen kunnen worden bestreden kan een ander 

interessant onderzoeksveld zijn. 

- Mijn laatste aanbeveling betreft de fondsen. Het procesmatige en onaffe karakter van de projecten 

van RKL – de opdrachtgever bepaalt het verloop van zaken mee en dit is amper ver van te voren in 

te schatten – verhoudt zich moeilijk tot systematische beleidsplannen en criteria waarop fondsen 

kwaliteit bepalen en subsidie verstrekken. Vervolgonderzoek zou zich dan ook kunnen richten op 

de beschouwing van het toekomstige profiel van fondsen. 
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Nawoord 

In deze scriptie heb ik mij kunnen verdiepen in de verbinding tussen kunst en maatschappij. In het 

bijzonder betreft het een verdieping op het vlak van innovatie, conventies doorbreken en anders 

werken. In de periode dat ik data verzamelde en begon te schrijven, hebben mijn scriptie en ik vele 

wegen bewandeld. We zijn afgedwaald, tot kernen gekomen en hebben deze weer losgelaten toen 

de relevantie ervan tijdens de reis bleek op te lossen. We hebben ook veel getwijfeld over de 

juistheid van ideeën en observaties. Omzwervingen zijn nodig om een beeld te scheppen, dat is 

één ding wat mijn scriptie mij heeft geleerd.  Direct en doelgericht een antwoord willen filteren uit de 

veelheid aan informatie is een weg, maar niet dé weg. Soms moet je blijkbaar spanning volhouden 

en het onzekere, terwijl je nog geen grip hebt op de kwestie, laten bestaan. Ondanks dat het voelt 

alsof het maar een splintertje is, alsof mijn woorden niet toereikend zijn om de volledige breedte, 

diepte en controversie te pakken te krijgen, is het aan het einde van de reis toch zaak een stempel 

te drukken op de werkelijkheid, er soep van te maken. Dat is het tweede dat ik geleerd heb. Er zit 

niets anders op, in ieder werk, op welk vlak dan ook. De scriptie, en alle mensen die me 

begeleidden, hebben me geleerd na veel abstractie en nadenken, uiteindelijk knopen door te 

hakken en keuzes te maken. Die knopen waren niet gehakt, de keuzes niet gemaakt, zonder de 

begeleiding, helderheid en concreetheid van mijn scriptiedocent Philomeen Lelieveldt. De mooie 

metaforen en inzichten had ik nooit opgemerkt zonder de abstracte kunde en creativiteit van mijn 

stagebegeleidsters vanuit Radio Kootwijk Live: Marije Nie, Miriam Overlach en Marjolein van 

Ruiten. Heel erg veel dank voor jullie begeleiding en mogelijkheid om te leren bij Radio Kootwijk 

Live. De respondenten – Thomas Johannsen, Petra van Aken, Daan Andriessen, Rogier, Patricia 

en Liebje – en Mieke Moor ben ik dankbaar voor hun tijd en woorden om grip te krijgen op het 

geheel. Voor de kopjes ontspannende koffie en telefoontjes bedank ik vrienden en familieleden. Die 

hebben me het vertrouwen geboden om vrolijk verder te wandelen. In het bijzonder zijn Hilde, Vief 

(mijn muze-zus150

  

) en Bart bedankt voor het helpen structureren, relativeren, meelezen, inspireren 

en doorspitten van de scriptie en het opbeuren van mij. Dank je wel! 

                                                           
150 De muzen waren voorstellingen van de godin als inspirerende kracht. Deze 'geestkracht' stond in de oudheid 
gelijk aan adem of lucht. Wat men nu onder 'geestelijke inspiratie' verstaat, werd toen beschouwd als letterlijk 
'inademen'. Bron: wikipedia, bezocht op 17-8-12. 
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Bijlage 1 | RKL Prof 

 

Met RKL Prof wordt in deze scriptie bedoeld de intensieve werkontmoeting / samenwerking tussen 

professionals uit bedrijfsleven, wetenschap of maatschappelijke instellingen, en de kunstenaars van 

RKL. Aan de basis staat de kennis, ervaring en werkmethoden die RKL de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld. Met professionals worden individuen bedoeld uit het bedrijfsleven, maatschappelijke 

instellingen en de wetenschap. Er vinden voorbereidende gesprekken plaats, die toewerken naar 

een sessie op Radio Kootwijk rondom een gedeeld thema.151

Dit is echter niet de enige stap die RKL maakt richting bedrijfsleven. Zo is er ook in juni 2012 een 

concert op locatie geweest bij Philips Design, in het kader van MADE.

  

152

Om het onderscheid duidelijk te maken is er een glijdende schaal getekend, van minder intensief 

naar een intensief samenwerkproces. Minder intensief is bijvoorbeeld het concert dat tijdens Made 

is gegeven, of het concert bij Patentwerk. Er is wel sprake van een overeenkomst, zoals het 

mensgecentreerd denken in de vorming van een product zoals bij Philips Design het geval is. Het 

kan ook de uniciteit zijn die RKL tot uitdrukking kan brengen door een concert te geven in het 

statige herenhuis van Patentwerk. De genodigde klant kan iets proeven van het unieke waar 

Patentwerk aan bijdraagt. De samenwerking is alleen niet vergelijkbaar met die van RKL Prof. Er 

zijn geen intensieve voorbereidende gesprekken, die handelen rondom gedeelde vraagstukken 

over werkmethoden en professie. Het doel is ook anders, niet verandering maar eerder een 

bijzonder en bij het karakter van het bedrijf passend concert.  

 Ook is er op het moment 

dat het scriptie werd geschreven een concert in ontwikkeling op locatie van Patentwerk in Den 

Bosch.  

                                                           
151 Radio Kootwijk wordt ook wel ‘de kathedraal van Kootwijk’ genoemd. Als je eenmaal op de plek bent 
geweest, weet je waarom. Het is een imposant gebouw, gelijkend aan een kathedraal. De plaatsing midden op 
de hei van de Veluwe geeft de plek een extra mystieke uitstraling. Radio Kootwijk is het voormalig zendgebouw 
van de Nederland Oost-Indië telefoonlijn. Begin vorige eeuw was dit het thuis van enorme dynamo’s die nodig 
waren om contact te leggen met het overzeese gebied. Inmiddels heeft het monumentale gebouw op 
verhuringen na geen specifiek nut meer, maar de oorspronkelijke functie van zenden en ontvangen schemert 
nog door in de laboratoriumsessies van RKL, waarin contact tussen publiek en kunst een voorname rol speelt. 
152 http://madefortalent.nl/overmade/muziekgebouw, bezocht op 7 augustus 2012. Made wordt een divers 
netwerk, een ‘community of inspiration and talent’ genoemd en vindt zesmaal per jaar rond Eindhoven plaats. 
Innovatieve bedrijven en (kennis)organisatie ontmoeten elkaar in een omgeving van kunst, muziek en design. 

http://madefortalent.nl/overmade/muziekgebouw�
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Figuur 2: Van passief beleven naar actieve betekenisgeving: RKL Prof 
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Bijlage 2 | Doelen van de stichting Radio Kootwijk 
Live 
 
Doel van de stichting zoals beschreven in de statuten van 27 mei 2011. Het doel van Radio 

Kootwijk Live is drieledig; 

• Het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van muziek – met bijzondere 

aandacht voor de klassieke concertvorm –, het kunstenaarschap van musici, maak- en 

werkprocessen, interdisciplinariteit en collectieve processen, locatie- en participatiekunst, 

het financiële proces en het productieproces, de relatie met publiek, locaties, podia en 

programmeurs; 

• Het stimuleren van verbintenissen en inhoudelijke relaties tussen musici en professionals 

uit onder andere bedrijfsleven, wetenschap en overheid, en; 

• Het presenteren van vernieuwende concertvormen aan een zo breed mogelijk publiek. 

De methoden die ze daarvoor aandragen zijn; 

• Het ondersteunen van een netwerk van musici en kunstenaars; 

• Het realiseren van laboratoriumsessies voor kunstzinnig onderzoek, en; 

• Het faciliteren van concerten en kunstevenementen. 

• Het opdracht geven tot het ontwikkelen en maken van onder andere composities, 

onderzoek, publicaties, materialen en andere hulpmiddelen ten behoeve van 

bovenstaande activiteiten; 

• Het adviseren van degenen, natuurlijke, dan wel rechtspersonen die aan het realiseren 

van het doel een bijdrage willen leveren; 

• Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen, en 

• Alle andere wettelijke activiteiten die het doel van de stichting bevorderen. 
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Bijlage 3 | Programma concerten 
 
 
Remote Control – donderdag 29 maart 2012 20:00 uur 
Radio Kootwijk Live | Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht 
 
 
Game Music- ingang muziek arr. Naomi Sato 
Naomi Sato, Bastiaan Woltjer, Miriam Overlach, Laura Carmichael, Marijn Korff de Gidts 
 
 
“Instillation” 
Joris de Jong, video Mark Ijzerman en Robin Koek, geluid 
“4play” 
 
 
J.S. Bach Brook Cuden, piano 
Marije Nie, tapdans 
Mark IJzerman en Robin Koek, live elektronica 
Improvisatie gebaseerd op “Force, Fields & Spaces” James Fulkerson 
Bastiaan Woltjer, trombone met electronika 
 
 
“Kegelstaat Trio” –Rondeaux W.A. Mozart 
Örzse Adam, altviool, Laura Carmichael, klarinet, Brook Cuden, piano 
 
 
Graphic Score 
Uitvoerenden: Thomas Johannsen, Miriam Overlach, Bastiaan Wolter, Marijn Korff de Gidts 
Vormgeving: Elze van den Akker 
 
 
“Sonatine” pour harpe- fièvreusement Marcel Tournier 
Miriam Overlach, harp 
 
 
“Anyone Can Do It” Mayke Nas 
6 deelnemers uit publiek 
 
--pause— 
 
Whitney Box 
RKL samen met concept en video programmeur: Joris de Jong; concept: Anne Gentenaar 
Muziekontwerp: Naomi Sato met Thomas Johannsen 
 
Twitching Eye Trio 
Marijn Korff de Gidts, Jasper Goedman, Achim Heine- slagwerk 
 
 
“Sonata” voor solo viool - Fuga Bela Bartok 
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“Czardas” V.Monti 
Nina Redding, viool met Petra van Aken, dans 
 
 
“Relearning to write” (premiere 2011/2012) Oguz Buyukberber 
voor live elektronica, klank en imago, met instrumenten 
Laura Carmichael, basklarinet, Naomi Sato, saxophone, Oguz Buyukberber, live elektronica 
 
 
“Cobra” John Zorn 
Promptor: Thomas Johannsen 
Uitvoerenden: Marijn Korff de Gidts, Naomi Sato, Oguz Buyukberber, Bastiaan Woltjer, Miriam 
Overlach, 
Marije Nie, Anne Gentenaar 
------- -------- ---------- Remote Control – Radio Kootwijk Live ---------- -------- ------ 
 
Artistieke Leiding: 
Marijn Korff de Gidts - slagwerk 
Maarten Warmerdam – licht en ontwerp 
Laura Carmichael - klarinet 
  
En verder met: 
 
Bastiaan Woltjer, Achim Heine, Jasper Goedman, Naomi Sato, Örzse Ádám, Oguz Buyukberber, 
Brook Cuden, Jakob Proyer, Anne Gentenaar, Mark IJzerman, Robin Koek, Nina Reddig, Petra van 
Aken, Joris de Jong, Miriam Overlach, Marije Nie, Thomas Johannsen, Elze van den Akker, Andrea 
Dröes 
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Programma NightSHIFT – Donderdag 17 mei 2012 20:00 uur 
Radio Kootwijk Live |  Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht 

 
inloop: Turkish folkmusic  
 
Czardas – Vittorio Monti  (1868–1922)  
harp, viool 
 
O cieco mondo – Jacopo da Bologna  (c.1340–c. 1386) 
zang, traversfluit 
 
uit: Deux Interludes, allegro vivo - Jacques François Antoine Ibert (1890–1962) 
viool, fluit, harp 
 
uittreksel uit: Workers Union - Louis Andriessen 
 
Guten Abend, gut’ Nacht – Johannes Brahms (1833 – 1897) 
viool solo 
 
uit: Sonate pour flute, alto et harpe, deel 1: Pastorale – Claude Debussy (1862 – 1918) 
fluit, altviool, harp 
 
Quis dabit - Huelgas Codex  (c. 1300)  
zang, traversfluit 
 
Improvisatie voor   
tap, sopransaxofoon, blokfluit 
 
SILENCE approx 4'33'' (trad.) 
 
uit: Toward the sea, deel 1: Cape Cod - Toru Takemitsu  (1930 – 1996) 
fluit, harp 
 
Partita  - Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
viool solo 
 
John Cage (1912 – 1992)  
sho, clarinet 
 
O choruscans lux  - Hildegard van Bingen (1098 -1179) 
zang, traversfluit 
 
 
Divertissement à l'espagnole - André Caplet  (1878 – 1925) 
tap, harp 
 
Rumanian Dances - Béla Bartók   (1881 -1945) 
fluit, viool, tap, clarinet, saxofoon, altviool, harp 
 
Artistieke leiding: 
Cora Schmeiser, zang 
Miriam Overlach, harp 
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Elze van den Akker, theatervormgeving 
Jakob Proyer, theatervormgeving 

En verder met: 

Marije Nie, tapdans; Nina Reddig, viool; Naomi Sato, sho/saxofoon; Mariya Semotyuk, fluiten; 
Martina Forni, altviool; Laura Carmichael, klarinet; Lucia Mense, blokfluit/traverso; Andrea Dröes, 
licht; Anne Gentenaar, visual art; Teresa van Twuijver, visual art. 
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