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Voorwoord 
“Bereid je voor op een jaar heel hard werken.” Met deze woorden sloot Wil Hildebrand 

mijn toelatingsgesprek voor de master Sturing Creatief Ontwerp in maart 2010 af. En 

dat heb ik zeker gedaan dit jaar, hard gewerkt. Maar tijdens mijn hele studententijd heb 

ik nog nooit met zoveel enthousiasme gestudeerd als gedurende het afgelopen jaar, 

omdat ik echt voor de juiste richting heb gekozen met deze master. Daarom ben ik ook 

erg trost en opgelucht dat ik na een jaar hard werken deze scriptie ga afronden. 

Het is lastig om een scriptie te schrijven over een sector die zo snel groeit en ontwikkelt 

en waar dagelijks nieuwe onderzoeksrapporten over verschijnen. Waardoor je elke keer 

het gevoel hebt dat je alles in de gaten moet houden, omdat er elke dag wel weer een 

artikel of rapport kan verschijnen dat jouw onderzoek in een ander daglicht plaatst. 

Daarom heb ik mij vooral vastgehouden aan mijn ideeën ten opzichte van de creatieve 

industrie die ik gedurende mijn stage bij Xpert CMKB heb ontwikkeld. In die tijd heb ik 

met veel creatief ondernemers uit de gemeente Utrecht gesproken en samengewerkt. Op 

die manier kom je er pas écht achter wie die creatief ondernemers nou werkelijk zijn, 

hoe ze werken en hoe zij naar de toekomst kijken. Daarom wil ik graag het hele team van 

Xpert CMKB bedanken voor mijn geweldige stage daar en in het bijzonder mijn 

stagebegeleider Iris Loos en onderzoeksleider Isjah Koppejan. 

Daarnaast wil ik graag mijn scriptiebegeleider Eva Rovers bedanken. We kenden elkaar 

niet voordat ik begon met mijn scriptie onderzoek, maar ik heb veel gehad aan je 

openhartige feedback en je sympathieke begeleiding. 

Natuurlijk  moet ik ook mijn vrienden en familie bedanken voor hun aanmoedigingen en 

lieve woorden. Tot slot wil ik mijn vriend Jan bedanken voor zijn inspirerende ideeën 

over het onderwerp, zijn oppeppende woorden en vele kopjes koffie die hij voor mij 

heeft gezet, wanneer ik diep verzonken was in Excel bestanden, artikelen of 

beleidsstukken. 

Met deze scriptie sluit ik mijn studententijd af en ik sta te popelen om aan het werk te 

gaan in de creatieve industrie. Maar nu eerst champagne! 

Marjolijn Leijtens 

30 september 2011  
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Inleiding 
 “Creatieve ondernemers floreren in broedplaatsen”, “Amsterdam-Noord biedt creatieve 

bedrijven de ruimte”,  “Creatieve industrie in topvorm”, “Bezuinigingen kans voor 

(creatieve) zzp’ers”, “Victor van der Chijs, topman van de creatieve industrie”, “Creatieve 

industrie gedijt in Utrecht”.1

Dit zijn allemaal koppen die de afgelopen maanden in de media voorbij zijn gekomen. De 

creatieve industrie is booming business en niet meer weg te denken uit het huidige 

Nederlandse economische klimaat. De overheid en het bedrijfsleven raken steeds meer 

geïnteresseerd in de innovatieve en creatieve kracht van deze nieuwe snel groeiende 

sector, alleen tast zij nog enigszins in het duister over het wie, wat en hoe. 

  

 

Een definitie 

In Nederland is de term ‘creatieve industrie’ en letterlijke vertaling van het Engelse 

‘creative industry’. De term is enigszins vertekenend door het woord ‘industrie’ en zou 

beter omschreven kunnen worden als ‘bedrijfstak’. Maar door het veelal internationale 

onderzoek naar het verschijnsel is men in Nederland gewend geraakt aan de term en is 

deze hier letterlijk overgenomen. Maar, wat verstaan we precies onder de creatieve 

industrie?  

 Creativiteit en innovatie spelen een belangrijke rol in de creatieve industrie. De 

creatieve sector ontwikkelt nieuwe concepten, ideeën en ervaringen.2 Het gaat om een 

sector die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, 

bedrijven en organisaties. Het creëren, produceren en exploiteren van symbolisch 

materiaal staat hierbij voorop. Deze drie aspecten vormen samen de kern van de 

creatieve industrie.3

                                                         
1 Nos.nl 22-08-2011, Parool.nl 29-07-2011, Rijksoverheid.nl 17-06-2011, Telegraaf.nl 13-05-2011, Nos.nl 
07-03-2011, AD.nl 22-09-2011. 

  De creatieve industrie wordt in Nederland doorgaans 

onderverdeeld in drie deelsectoren: 

2 Hagoort, G., Oostinjen, A., Thiel, M., Szita, J. (Ed), Read this First. Growth and development of creative SMEs, 
Utrecht School of the Arts (HKU), 2007, p. 19. 
3 Rutten, P., Koops, O., Roso, M., Creatieve industrie in de SBI 2008 bedrijfsindeling, TNO Leiden/Delft, 2010, 
p. 2. 
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• Kunsten en cultureel erfgoed (K&CE): podiumkunsten (muziek, dans theater), 

scheppende kunsten (beeldende kunst, fotografie, letteren), cultureel erfgoed 

(musea, monumenten, kunstuitleen) 

 

• Media en entertainment (M&E): omroep (radio, televisie), pers media (kranten, 

tijdschriften, fotografie), film, muziekindustrie, boekenindustrie, gaming.   

 

• Creatieve zakelijke dienstverlening (CZD): vormgeving en ontwerp (architectuur, 

mode, industrieel- en grafisch ontwerp), communicatie en informatie (reclame, 

nieuwe media, organisatie van evenementen) 

Deze onderverdeling is gemaakt door de onafhankelijk onderzoeksorganisatie TNO, dat 

in opdracht van het Centraal Bureau voor Statistiek de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 

maakt.4 Ook de Nederlandse regering maakt gebruik van deze verdeling binnen de 

creatieve industrie in haar beleidsplannen en Rijksbegroting.5

 Internationaal is er geen algemeen geaccepteerde indeling binnen de creatieve industrie 

en kunnen tevens de omvattende vakgebieden van de gehele creatieve industrie per 

land verschillend zijn. Daarom zal in dit onderzoek de definitie en de indeling van de 

  In bijlage 1 is een 

volledig overzicht te zien van de bedrijfstakken binnen de drie deelsectoren.  

Omdat de TNO indeling door de Rijksoverheid wordt gehanteerd, zou deze als 

vooraanstaand kunnen worden beschouwd en veel andere instanties maken dan ook 

gebruik van deze onderverdeling. Echter is het niet het geval dat de TNO indeling 

heersend is in Nederland, zo wordt de creatieve industrie ook vaak onderverdeeld in de 

verschillende vakgebieden, zoals gaming, architectuur of podiumkunsten. De verdeling 

per vakgebied is uiteraard meer toegespitst op de specifieke kenmerken per indeling, 

maar biedt daarom mijns inziens minder mogelijkheden tot beleidsvoering omdat de 

creatieve industrie dan te versnipperd is. 

                                                         
4 De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten. De SBI is 
gebaseerd op de indeling van de Europese Unie (Nomenclature statistique des activités économiques dans 
la Communauté Européenne, afgekort : NACE) en op die van de Verenigde Naties (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, afgekort: ISIC). Het CBS gebruikt de SBI onder meer om 
bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Bron: http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm laatst geraadpleegd op 24-08-2011. 
5 www.rijksoverheid.nl 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm�
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm�
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creatieve industrie zich alleen richten op de Nederlandse situatie en zal de 

onderverdeling van TNO gehanteerd worden.  

Een nieuwe sector 

Sinds Richard Florida in 2002 zijn boek The Rise of the Creative Class, and how it’s 

transforming work, leisure, community and every day life publiceerde, is er wereldwijd en 

ook in Nederland, steeds meer aandacht gekomen voor de creatieve industrie. Florida 

betoogt dat creativiteit in de eenentwintigste eeuw de motor is voor de economie. De 

creatieve klasse bestaat uit mensen die met hun creativiteit economische waarde 

toevoegen. Vervolgens heeft de creatieve klasse een positieve uitwerking op de 

stedelijke ontwikkeling. 

In Nederland is de creatieve industrie momenteel de snelst groeiende sector. In de 

periode 2006-2009 is de sector ruim 19% gegroeid en groeit hiermee harder dan het 

Nederlandse bedrijfsleven. De creatieve industrie vormt een belangrijke motor voor 

innovatie, economische groei en stedelijke ontwikkeling, waardoor de sector een 

belangrijke plaats heeft ingenomen op de politieke agenda. In 2005 is er vanuit de 

ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 

programma opgestart ter ondersteuning van de creatieve industrie.6

                                                         
6 Braams, N., Urlings, N., Creatieve industrie in Nederland. Creatieve bedrijven, CBS-website, 
publicatiedatum 15 december 2010, p. 6. 

 Sinds die tijd zijn 

er in opdracht van de overheid, het bedrijfsleven en het (kunst)onderwijs tientallen 

onderzoeken uitgevoerd naar deze florerende sector. Door deze onderzoeken probeert 

men zicht te krijgen op welke manier de sector groeit, zich ontwikkelt, waar knelpunten 

liggen, wie er binnen deze sector werken, welke werkzaamheden zij verrichten 

enzovoorts. Door meer zicht te krijgen op de sector kan zij beter ondersteund en 

gestimuleerd worden zodat de creatieve industrie kan groeien. Een groeiende en 

versterkte creatieve industrie is om meerdere redenen van belang voor de Nederlandse 

overheid. De eerste en voornaamste reden is het economische belang dat ermee gepaard 

gaat. Wanneer de sector groeit zorgt dit voor meer werkgelegenheid en innovatieve 

ontwikkelingen die weer voor economische vooruitgang zorgen. Ten tweede spelen de 

artistieke- en sociale aspecten van de creatieve sector een rol. Daarom investeert de 

overheid in onderzoek naar en stimulering van de creatieve sector, zodat zij verder kan 

groeien en zorgen voor meer economische groei.  
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In Florida’s onderzoek wordt beweerd dat een grote creatieve klasse in een stad een 

positieve invloed heeft op de werkgelegenheid.7 Tevens is het goed voor de economische 

bloei en maakt het een stad aantrekkelijk om in te wonen. Veel gemeentes in Nederland 

krijgen daarom vanuit de overheid subsidies om de creatieve industrie op lokaal niveau 

te stimuleren en te onderzoeken, zo ook de gemeente Utrecht. Uit de Atlas voor 

Gemeenten van 20118

Xpert CMKB is een dergelijk project dat is voortgekomen uit een overheidssubsidie voor 

de gemeente Utrecht, dat de creatieve industrie in de gemeente onderzoekt, stimuleert 

en ondersteunt. Xpert CMKB is een project van de onderzoeksgroep naar de creatieve 

industrie van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht (HKU).  

Een van de doelstellingen van Xpert CMKB was een onderzoek uitzetten naar de groei en 

bloei van creatief ondernemers in Utrecht. Binnen de creatieve industrie zijn 

voornamelijk zzp’ers of slechts kleine bedrijven werkzaam. Hierdoor vormt 

ondernemerschap een zeer belangrijke rol binnen deze sector en doet Xpert CMKB 

expliciet onderzoek naar de creatief ondernemers. Amsterdam heeft sinds een aantal 

jaar de Monitor Creatieve Industrie Amsterdam, maar Utrecht heeft als stad met de 

grootste dichtheid aan mensen werkzaam binnen de creatieve industrie nog geen 

dergelijk onderzoek gedaan. Tevens heeft Xpert CMKB een andere insteek wat betreft 

het onderzoek naar de creatieve industrie. Veel onderzoeken zijn voornamelijk 

statistisch en macro economisch georiënteerd, waardoor er voornamelijk gekeken 

wordt naar de omzet, het aantal bedrijven of het aantal werknemers binnen creatieve 

bedrijven. Xpert CMKB wilde gegevens verkrijgen vanuit de creatief ondernemers zelf, 

waardoor onderzocht kan worden waar kansen en mogelijkheden liggen voor de creatief 

ondernemers waarbij Xpert CMKB hen kan helpen in de toekomst. Daarom heeft de 

organisatie in december 2010 een uitgebreide enquête uitgezet onder creatief 

ondernemers. 

 blijkt dat Utrecht in verhouding de grootste creatieve klasse heeft 

in zijn beroepsbevolking. In Utrecht heeft 38% van de beroepsbevolking een creatief 

beroep, het landelijk gemiddelde is 25%. 

Tijdens mijn stage bij Xpert CMKB heb ik de resultaten van deze enquêtes geanalyseerd 

en op basis daarvan een onderzoeksrapportage geschreven. Echter gaf de organisatie er 

                                                         
7Marlet, G., Woerkens, C. van,  Atlas voor gemeenten 2011, Nijmegen, 2011, p. 233. 
8 Idem 7. 
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de voorkeur aan om alle volledig ingevulde enquêtes te gebruiken, terwijl bijna 60% van 

de respondenten niet uit de gemeente Utrecht kwam. Tevens is er binnen het onderzoek 

geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende sectoren binnen de creatieve 

industrie, waardoor er minder specifiek gekeken kan worden naar groei en ontwikkeling 

en kansen hiernaar. Wanneer er uitsluitend naar de resultaten van de creatief 

ondernemers binnen de gemeente Utrecht gekeken wordt en hierbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen de verschillende sectoren, kan de stad Utrecht hierop anticiperen. 

Tevens kan Xpert CMKB beter aansluiten bij de ondersteuning van de ondernemers, 

doordat zij dan alleen van de ondernemers uit de gemeente Utrecht weet waar 

behoeftes en knelpunten liggen. Daarom heb ik mij voor het onderzoek voor mijn 

masterscriptie gespecificeerd op de gegevens van de creatief ondernemers uit de 

gemeente Utrecht. Tevens maak ik daarbij onderscheid tussen de verschillende sectoren 

om hiermee nog specifieker te kijken naar de verschillende groepen binnen de creatieve 

industrie. De vraag die in dit gehele onderzoek centraal zal staan is als volgt:  

Hoe groeien en ontwikkelen de creatief ondernemers in de gemeente Utrecht zich per 

deelsector en waar liggen kansen  voor groei en ontwikkeling? 

Bij het beantwoorden van deze vraag zal worden getracht om een kritische reflectie te 

geven op de groei en ontwikkelingsrichting van de sectoren. Wellicht is het namelijk 

voor de Rijksoverheid van groter belang dat de creatieve industrie groeit dan voor de 

sector zelf en is (een deel van) de creatief ondernemers meer gebaat bij ontwikkeling 

van creativiteit en artistieke excellentie en kan (te) snelle groei dit proces belemmeren. 

Opbouw 

Om te beginnen zal er eerst een kort historisch overzicht gegeven worden van de 

opkomst van de creatieve industrie en de aandacht voor het verschijnsel in de 

wetenschap en de politiek, zodat de lezer zich een beeld kan vormen van deze sector. 

Aan de hand van verschillende beleidsnota’s van de Rijksoverheid van de afgelopen 

jaren, zal het belang van het stimuleren van de groei van de creatieve sector voor de 

overheid duidelijk gemaakt worden. Tevens zal er gekeken worden naar het (eventuele) 

belang van het stimuleren van de groei en ontwikkeling voor de sector zelf. 

Vervolgens zal er aandacht worden besteed aan Utrecht als creatieve stad. Zoals eerder 

vermeld, blijkt uit de Atlas voor gemeenten dat Utrecht in verhouding de grootste 
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creatieve klasse heeft in zijn beroepsbevolking. Gerard Marlet beschrijft in De 

aantrekkelijke stad dat dit economisch gezien aantrekkelijk is voor een stad, omdat een 

grote creatieve- en hoogopgeleide bevolking zorgt voor een toename aan voorraad 

menselijk kapitaal (human capital). Hierdoor groeit de werkgelegenheid, waardoor 

steden weer meer werk bieden aan hun (potentiële) inwoners en daarmee hun 

aantrekkingskracht verder vergroten, et cetera.9

 

 Tevens heeft de gemeente Utrecht het 

streven om in 2018 Culturele hoofdstad van Europa te worden en is het dus voor de stad 

van belang om goed zicht te hebben op de creatieve industrie binnen de stad. Het 

onderzoek van Xpert CMKB naar de creatief ondernemers zou hier een aanzienlijke rol 

in kunnen vervullen. Xpert CMKB heeft samen met diverse specialisten op het gebied 

van ondernemerschap binnen de creatieve industrie de enquête voor creatief 

ondernemers opgesteld. Daarom zal er in het tweede hoofdstuk aandacht worden 

besteed aan een wetenschappelijke onderbouwing van de opbouw van de enquête. Deze 

is namelijk opgezet om inzicht te verkrijgen in de verschillende aspecten van het 

ondernemerschap binnen de creatieve industrie. De enquête is opgedeeld in vijf 

onderdelen: het profiel van de creatief ondernemer, groei en ambitie, klanten en 

opdrachtgevers, netwerken en samenwerken, professionaliseren. 

Vervolgens zullen in hoofdstuk drie de resultaten van de enquêtes worden geanalyseerd 

en worden de opmerkelijke uitkomsten kort aangestipt. Vervolgens zullen  in hoofdstuk 

vier de resultaten worden geïnterpreteerd, zal er worden gekeken hoe elke sector groeit 

en ontwikkelt en aan de hand van theorievorming uit hoofdstuk één gekeken worden 

waar er kansen liggen voor de creatief ondernemers. Door in kaart te brengen waar 

kansen liggen voor groei en ontwikkeling per sector, kan zowel de sector zelf, de 

ondersteunende instellingen als de beleidsmakers plannen maken voor de toekomst. 

Tevens zal er in dit hoofdstuk kritisch worden gekeken naar de manier waarop de 

verschillende sectoren groeien en ontwikkelen en het belang daarvan voor de 

Rijksoverheid en voor de creatieve industrie zelf. 

Tot slot zal er in de conclusie getracht worden een antwoord te geven op de hoofdvraag. 

Tevens zal ik een kort advies uitbrengen voor de gemeente Utrecht en de creatief 

ondernemers zelf. 

                                                         
9 Marlet, G., De aantrekkelijke stad, Nijmegen, 2009, p. 349. 
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Verantwoording van bronnen 

De creatieve industrie is in Nederland nog een tamelijk nieuw onderzoeksgebeid. 

Ondanks het feit dat de onderzoeken als paddenstoelen uit de grond schieten staat de 

theorievorming nog enigszins in de kinderschoenen. Daarom zal in dit onderzoek zowel 

gebruik gemaakt worden van literatuur over creatief ondernemerschap als literatuur 

over cultureel ondernemerschap, omdat deze theorievorming veel handvatten biedt 

voor het creatief ondernemerschap. Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van 

beleidsnota’s en rapporten van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Verder zullen er 

onderzoeksrapporten worden behandeld van onder andere TNO, dat in opdracht van de 

Rijksoverheid veel onderzoek doet naar de creatieve industrie. Tot slot zullen uiteraard 

de onderzoeksresultaten van de enquête van Xpert CMKB een uitgangspunt vormen 

voor het onderzoek. 
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1. De creatieve industrie 
1.1 Een korte introductie op de creatieve industrie 

Sinds socioloog Richard Florida in 2002 The Rise of the Creative Class, and how it’s 

transforming work, leisure, community and every day life publiceerde is er wereldwijd 

aandacht gekomen voor het begrip ‘creatieve industrie’. In zijn bestseller beschrijft hij 

hoe er in de Verenigde Staten in de jaren negentig, door de opkomst van nieuwe 

technologieën en internet, een nieuwe leidinggevende sociale klasse is ontstaan: de 

creatieve klasse. Dit zijn mensen die betaalde arbeid verrichten door middel van hun 

intelligentie, kennis en creativiteit. Het gebruiken van creativiteit vormt hierbij de 

boventoon. Binnen deze klasse verschuift en vervaagt ook de grens tussen werk en vrije 

tijd, omdat creativiteit niet iets is dat alleen binnen de daarvoor bestemde werkuren kan 

plaatsvinden. Zij zouden de motor zijn geworden voor economische groei en welvaart. 

Deze creatieve klasse vestigt zich volgens Florida in bruisende steden met een hoog 

solidariteitsniveau en waar de inwoners open staan voor nieuwe- en excentrieke ideeën. 

Tevens vestigen zij zich niet in steden waar zij een creatief beroep kunnen uitoefenen, 

maar volgt er werkgelegenheid doordat er een creatieve klasse ontstaat in een stad. 

Bedrijven trekken naar steden toe waar zij creatief personeel kunnen vinden. Echter 

gebeurt dit volgens Florida nog niet voldoende. Steden zouden meer moeten investeren 

in een ‘people climate’ in plaats van een ‘business climate’, want wanneer er wordt 

gewerkt aan een gemeenschap die creatieve personen aantrekt zullen de bedrijven 

volgen. Hierdoor is het voor steden aantrekkelijk om een grote creatieve klasse te 

omvatten, omdat dit bedrijven aantrekt waardoor de kans op economische groei in 

desbetreffende stad zal toenemen. Maar ook bedrijven zouden zich bewuster moeten 

zijn van het belang van creatief personeel voor hun bedrijf. 

 Florida’s onderzoek baseert zich voornamelijk op de Verenigde Staten, maar de 

creatieve klasse heeft zich door de komst van het internet en nieuwe technologieën ook 

in Europa weten te ontwikkelen. In Europa kwam het concept van de creatieve industrie 

voor het eerst ter sprake tegen het einde van de twintigste eeuw, in Londen. De 

katalysator hiervoor was een verklaring van beleidsmakers uit Engeland, die opzoek 

waren naar iets dat de economische welvaart zou stimuleren, als alternatief voor de 

industriële banen zoals staal. Net zoals veel steden in Europa worstelde Londen met de 
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overgang van productiecentra naar centra van consumptie.10 De fabrieksindustrie 

verschoof langzaam naar de lage lonen landen, waardoor er in de Europese steden 

ruimte kwam voor andere bedrijvigheid. Wanneer de Londense beleidsmakers naar de 

statistieken keken viel het op dat creatieve bedrijvigheid, zoals architectuur, design, 

mode en enkele kunstproducties, voor nieuwe industriële beweging zorgden. Deze 

‘industrie’ besloeg 7,9% van het bruto nationaal product, verschafte 2 miljoen mensen 

een baan en de statistieken lieten een stijgende lijn zien. Deze bevindingen werden in 

1998 samengebracht in een rapport  van het Department for Culture, Media and Sport 

(DCMS)11. Hierin werd tevens duidelijk gemaakt dat deze ‘industrie’ was gebaseerd op 

de individuele kwaliteit van (artistieke) creativiteit.12 In 1998 werd het eerste Creative 

Industries Mapping Document gepubliceerd door de Britse regering.  De ‘creative 

industries’ worden hierin omschreven als  de volgende sectoren: advertising, 

architecture, the art and antiques market, crafts, design, designer fashion, film and video, 

interactive leisure software, music, the performing arts, publishing, software and 

computer services, television and radio.13 In 2002 komt een dergelijk rapport uit over de 

stad Londen. In dit rapport wordt erop gewezen dat bedrijven en beroepen die 

beschouwd worden als creatief, belangrijk zijn voor economische welvaart. Het 

document pleit voor een actief stimuleringsbeleid om de voordelen van de creatieve 

industrie te maximaliseren.14  

 Steden in andere landen raakten geïnteresseerd door de benadering van deze 

nieuwe industrie in Engeland en begonnen met het verkennen van de creatieve industrie 

binnen de grenzen van hun eigen stad en beleidsmakers ontwikkelden plannen voor het 

faciliteren van deze nieuwe creatieve industrie.15 De creatieve economie in Europa 

genereerde in 2003 een omzet van 654 biljoen euro, groeide hiermee 12% sneller dan 

de totale economie en gaf werk aan 4,7 miljoen mensen.16

 

  

                                                         
10 Deben, L., Bontje, M., De veelbelovende creatieve klasse, in: City Journal jaargang 2006, nummer 5, NICIS 
Den Haag, p.40.  
11 Het departement van de Britse regering dat verantwoordelijkheid draagt voor cultuur, media en sport. 
12 Hagoort, G., Kooyman, R. (Ed), Creative Industries. Colourful fabric in multiple dimensions, Utrecht School 
of the Arts (HKU), 2009, p.17. 
13 Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Creative Industries Mapping Document, London, 1998, 
p. 5. 
14 Hagoort, G., Oostinjen, A., Thiel, M., Szita, J., Read this First. Growth and development of creative SMEs, 
Utrecht School of the Arts (HKU), 2007, p. 9. 
15 Idem 12, p. 17. 
16 Idem 12, p. 29. 
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1.2 Overheidsbeleid voor de creatieve industrie 

Ook in Nederland kwam er vanuit de regering belangstelling voor de creatieve industrie 

en werden er diverse onderzoeken gedaan naar de economische impact van deze 

opkomende sector in ons land. In november 2003 presenteerde toenmalig 

Staatssecretaris van OCW Van der Laan de ‘Beleidsbrief Cultuur 2004-2007. Meer dan de 

som’ waarin voor het eerst op beleidsniveau werd gesproken over de creatieve 

industrie. Zij omschrijft de bedrijfstak als kapitaalextensief, kennisintensief, 

arbeidsintensief en milieuvriendelijk. Creativiteit is volgens haar een cruciale 

productiefactor in de kenniseconomie en van levensbelang voor de ontwikkeling van 

een generiek technologiebeleid naar een actief innovatiebeleid. Daarnaast wijst zij ook 

op de andere economische effecten van cultuur en de creatieve industrie, doordat zij 

bijdraagt aan nationaal prestige en een reputatie van creativiteit, ondernemerszin en 

beschaving.  

Na deze aandacht vanuit de overheid voor de creatieve industrie ontstond er in de jaren 

2004 tot 2006 een explosie van onderzoeksrapporten naar de eigenschappen en 

kenmerken van de sector.17 In 2005 is er vanuit de ministeries EZ en OCW een 

programma ter ondersteuning van de creatieve industrie opgestart, ‘Ons creatief 

vermogen’. Dit programma wordt beschreven in een gelijknamige beleidsbrief voor de 

periode 2005-2008.  “Deze brief heeft als doel de economische potentie van cultuur en 

creativiteit te versterken, door het creatieve vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven 

een impuls te geven. Het mes snijdt aan twee kanten. Het bedrijfsleven krijgt meer zicht op 

de mogelijkheden die de creatieve sector biedt. Hierdoor ontstaat een bron van ideeën voor 

de ontwikkeling en benutting van nieuwe technologieën en producten. Aan de andere kant 

worden de creatieve bedrijfstakken gestimuleerd om meer oog te krijgen voor 

marktmogelijkheden.”18

                                                         
17 Enkele voorbeelden: EZ: Industriebrief: Hart van de industrie (2004), Innovatieplatform: Creativiteit, de 
gewichtloze brandstof van de economie (2005), TNO: Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie 
(2005), Stichting Nederland Kennisland: Creatieve starters. Kansen en knelpunten voor starters in de 
creatieve industrie (2005). 

 Hiermee is in Nederland de eerste echte stap gezet voor een 

actief beleid vanuit de regering ter ondersteuning en ontwikkeling van de creatieve 

industrie. Door onder andere te investeren in financieringsmogelijkheden voor creatieve 

starters, en actief verbindingen te leggen tussen economie en cultuur hoopt de overheid 

18 Ministerie van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ons Creatief Vermogen, Brief 
cultuur en economie, Den Haag, 2005, p. 3. 
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de randvoorwaarden voor de creatieve industrie te verbeteren. Volgens de ministeries 

EZ en OCW worden de economische kansen nog onvoldoende benut, omdat creativiteit 

en economie nog te veel gescheiden werelden zijn. Door de samenwerking van de 

ministeries EZ en OCW wordt de sector nu sterker vanwege de economische potentie 

benaderd dan in de ‘Beleidsbrief Cultuur 2004-2007’.  Waar in deze beleidsbrief naast de 

economische belangen ook nog werd gesproken van de bijdrage van de creatieve 

industrie aan de beschaving, nationaal prestige en milieuvriendelijkheid, wordt er in de 

brief ‘Ons creatief vermogen’ naast de economische belangen gesproken van indirecte 

economische effecten, door de bijdrage aan de aantrekkelijkheid van steden voor 

toeristen en de creatieve klasse, wat goed is voor de lokale economische groei. Hierbij 

zijn de indirecte effecten van de creatieve industrie dus wederom economisch en 

worden de sociale- en artistieke aspecten minder als relevante effecten naar voren 

gebracht. Het is duidelijk dat de overheid het belang inziet van de creatieve industrie 

voor de (kennis)economie, innovatie en het bedrijfsleven en schrijft in de brief dat het 

ruim 15 miljoen uittrekt voor verschillende actielijnen ter stimulering en ontwikkeling 

van de sector. Deze investering is tijdelijk en experimenteel van aard en verder 

onderzoek zou moeten uitwijzen of de gewenste verbinding tussen de creatieve 

bedrijfstakken en de economie een voldoende duurzaam karakter heeft. Het is mijns 

inziens vanzelfsprekend dat de overheid de economische kracht van de sector wil 

optimaliseren, maar zij wijst in de actieplannen op de verbindingen van de gehele 

creatieve industrie met de economie. Enige voorzichtigheid is daarbij raadzaam, omdat 

de artistieke vrijheid en het kritische karakter van cultuur en creativiteit daarbij niet in 

het geding mag komen. 

Het in 2009 gepresenteerde Beleidsprogramma voor de Creatieve Industrie 2009-2013 

‘De waarde van creatie’, bouwt voort op het voorgaande beleidsprogramma door zich te 

richten op de verdere versterking van de gelegde verbindingen tussen cultuur en 

economie. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de creatieve industrie nog niet 

beschikt over een eigen overkoepelende strategische visie en agenda, die de creatieve 

industrie als geheel verder kan brengen. In de brief wordt gewezen op de 

verantwoordelijkheid die de creatieve industrie zelf moet nemen door te investeren in 

een overkoepelende strategische agenda en de status van sleutelgebied voor innovatie 

waar te maken. De overheid wijst in deze brief dus op de verantwoordelijkheid van de 

creatieve industrie zelf voor de professionalisering. Mijns inziens ziet de overheid 
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hiermee over het hoofd dat zij zelf, en daarmee de Nederlandse economie, gebaat zijn bij 

een strategische en geïnstitutionaliseerde creatieve industrie, maar dat dit wellicht niet 

de voorkeur heeft van (een deel van) de creatieve industrie omdat zij daarmee haar 

flexibiliteit en artistieke vrijheid inperkt.  

Naast de economische waarde komt in de laatste beleidsbrief eveneens de culturele- en 

maatschappelijke waarde van de creatieve sector aan bod. Zo wordt er gewezen op de 

bijdrage van de sector aan de kwaliteit van de samenleving en de rol die zij kan spelen 

bij het vinden van oplossingen van maatschappelijke problemen, zoals duurzaamheid, 

onderwijs en zorg. De indirecte effecten die worden genoemd zijn uitgebreider dan in de 

vorige beleidsbrief, echter staat het positieve effect ervan op de economie wederom 

voorop en wordt er nauwelijks ingegaan op het belang van artistieke- en creatieve 

excellentie en -vrijheid en het verschaffen van content door de sector. Tot slot wordt er 

nog gewezen op de invloed van de economische crisis. Deze zou ook de creatieve 

industrie duidelijk merkbaar hebben geraakt, maar verschillen per subsector.  

Op deze verschillen per subsector wordt verder niet ingegaan in de beleidsbrief, maar 

zijn mijns inziens wel duidelijk merkbaar in het beleid van de overheid. Zij schrijft te 

willen investeren in de creatieve industrie door middel van het versterken van het 

ondernemerschap en innovatie binnen de sector, maar richt zich hierbij voornamelijk op 

de economisch aantrekkelijke subsectoren. De twee beleidstukken die in het afgelopen 

jaar zijn uitgebracht door de overheid, waarin zij in het ene rapport de creatieve 

industrie aanwijst als één van de negen topsectoren waar zij de komende tijd in gaat 

investeren19, en waarin zij in het andere rapport de ‘Uitgangspunten Cultuurbeleid’20

                                                         
19 Chijs, V. van der, Frissen, V., Geest, Y. van, Kranendonk, J. van, Creatieve Industrie in topvorm. Advies 
Topteam Creatieve Industrie, 2011. 

 

uiteen zet, waarbij er 200 miljoen euro bezuinigd gaat worden, lijken mij dit duidelijk te 

illustreren. Het belang van de overheid voor de creatieve industrie is mijns inziens 

louter van economische aard, waardoor moet worden gewaakt voor het behoudt van de 

bijzondere eigenschappen van de creatieve industrie, want wellicht is zij niet gebaat bij 

een dergelijke snelle groei en ontwikkeling zoals de overheid die voor ogen heeft. 

20 Ministerie OCW, Uitgangspunten cultuurbeleid, Den Haag, 2010. 



17 
 

1.3 Regionaal beleid 

Ook op regionaal niveau wordt er beleid gevoerd ten opzichte van de creatieve industrie. 

In 2006 wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie het regionaal economisch beleid van het Rijk, Pieken in de Delta-subsidies, 

gestart. Deze vierjarige samenwerking tussen het Rijk, provincies en steden was gericht 

op de economische sterktes van een regio. Met de subsidieregeling ‘sterktes in de regio’ 

konden (samenwerkingsverbanden van) bedrijven en onderzoeksinstellingen subsidie 

aanvragen voor een groot aantal activiteiten die het ondernemers- en vestigingsklimaat 

versterken.21  In totaal zijn er zes verschillende regio’s aangewezen: Noord- en 

Zuidvleugel van de Randstad en Noord-Nederland, Oost Nederland, Zuidoost en 

Zuidwest Nederland. In alle programmagebieden heeft Economisch Zaken, in 

samenwerking met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

decentrale overheden, een gebiedsgericht economisch programma opgesteld. Deze 

programma’s geven de doelstellingen aan die de basis vormen voor subsidieverlening. 

Eén van de doelstellingen in de Noordvleugel van de Randstad is de creatieve industrie. 

De programmalijn die daarbij hoort is: het scheppen van randvoorwaarden voor de 

uitbouw van de creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad.22

Creative Xcellerator brengt samenwerking en kennisuitwisseling tot stand tussen 

creatieve ondernemers, studenten en onderzoekers in de regio Utrecht. Binnen het 

project zet de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) Xpert CMKB uit en de 

Hogeschool Utrecht CELL. Creative Xcellerator heeft als doelstelling om een impuls te 

geven aan ondernemerschap en innovatie binnen de creatieve industrie.

 De gemeente 

Utrecht valt binnen deze Noordvleugel en dus zijn er verschillende projecten ter 

ondersteuning van de creatieve industrie in de regio gefinancierd door subsidie van 

Pieken in de Delta. Creative Xcellerator is een project dat is voorgekomen uit een 

dergelijke subsidie.  

23

                                                         
21 Regionaal Economisch Beleid  door de overheid op: 

 Xpert CMKB 

is een programma binnen de faculteit Kunst en Economie van de HKU dat in april 2009 

van start is gegaan. Met Xpert CMKB zet de HKU zich in voor de creatieve sector in de 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/regionaal-economisch-
beleid geraadpleegd op 29-08-2011. 
22 Geerdink, M., Krauss, P., Krebbekx, J., et. al., Pieken in de Delta. Evaluatie Subsidieregeling. Berenschot, 
Utrecht, 2010, p. 6 – 8. 
23 Creative Xcellerator op http://www.taskforceinnovatie.nl/tfi-inspireert/creative-xcellerator, 
geraadpleegd op 29-08-2011. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/regionaal-economisch-beleid�
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/regionaal-economisch-beleid�
http://www.taskforceinnovatie.nl/tfi-inspireert/creative-xcellerator�
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regio Utrecht. Xpert CMKB stimuleert ondernemerschap, innovatie en netwerkvorming 

in de creatieve sector. Daarbij levert de organisatie een bijdrage aan de zichtbaarheid en 

profilering van het creatief MKB in de regio.24

 

 

1.4 Utrecht als creatieve stad 

Zowel vanuit de overheid, de provincies als de gemeenten wordt er beleid gevoerd ter 

verbetering en professionalisering van de creatieve industrie. Zoals beschreven in de 

inleiding heeft de gemeente Utrecht in verhouding de grootste creatieve klasse in zijn 

beroepsbevolking. In Utrecht heeft 38% van de beroepsbevolking een creatief beroep, 

het landelijk gemiddelde is 25%. Het levendige kunstklimaat levert de gemeente Utrecht 

als populaire woonstad een meerwaarde op van € 713 miljoen, zo becijferde Gerard 

Marlet, directeur van Atlas voor Gemeenten.25  Mede door de grootte van de creatieve 

klasse in een stad wordt volgens Marlet de aantrekkelijkheid van een stad bepaald voor 

wonen en werken. Naast de aantrekkelijkheid van de stad zelf en de daarbij gunstige 

economische verwachtingen, heeft een grote creatieve beroepsbevolking voor de 

gemeente Utrecht nog een ander belang. De stad heeft namelijk de ambitie om in 2018 

Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Utrecht Culturele Hoofdstad wordt door de 

gemeente beschreven als “een kans om duurzaam te investeren in kennis en cultuur en 

zo de positie van meest competitieve regio van Europa vast te houden. Het levert 

economische groei op en geeft een boost aan het imago van Utrecht, ook op 

internationaal niveau.”26

 De creatieve industrie speelt klaarblijkelijk een grote rol binnen de gemeente 

Utrecht. Daarom is inhoudelijk onderzoek naar de sector van belang voor zowel de 

 In De ontdekking van Utrecht. Actieplan cultuur 2008-2018 

(2008) wordt door de gemeente beschreven hoe zij deze doelstelling willen gaan 

behalen. Naast het bevorderen van de cultuurproductie, wordt ook expliciet gewezen op 

het belang van de creatieve industrie voor het behalen van deze doelstelling. In het 

actieplan pleit men onder andere voor een actief beleid in het creëren van broedplaatsen 

voor creatieven en onderzoek naar cultuur en economie.  

                                                         
24 www.xpertcmkb.nl geraadpleegd op 30-05-2011. 
25 Marlet, G., Cultuur in de stad en provincie. De culturele positie van de stad en de provincie Utrecht, Utrecht, 
2011, p. 51. 
26 Stichting Vrede van Utrecht, Looking at our future: habitat, 18, playground, Utrecht, 2011, p. 9. 

http://www.xpertcmkb.nl/�
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gemeente als voor de ondernemers binnen de creatieve industrie. Voor de gemeente zelf 

is het van belang om de creatieve industrie te stimuleren en innoveren. Voor de 

ondernemers binnen de creatieve industrie, is het van belang dat financiële instanties, 

gemeenten en ondersteunende instanties (zoals het voormalige Xpert CMKB) zicht 

hebben om de manier waarop de sector groeit, ontwikkelt, knelpunten ervaart en waar 

behoeftes liggen. Alleen op die manier kunnen zij de ondernemers ondersteunen, 

adviseren en professionaliseren. In tegenstelling tot het statistische- en macro 

economische onderzoek dat veelal naar de sector wordt gedaan, kunnen de gegevens die 

zijn verkregen uit de enquêtes die zijn ingevuld door de creatief ondernemers zelf, de 

mogelijkheid bieden om te onderzoeken waar behoeftes en knelpunten liggen vanuit de 

ondernemers. Op deze manier kan bekeken worden of de groei- en 

ontwikkelingsrichting van de ondernemers overeenkomt met de richting die de 

overheid voor ogen heeft voor de sector.  
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2. Ondernemerschap binnen de creatieve industrie 
In december 2010 heeft Xpert CMKB een onderzoek uitgezet naar de ontwikkeling van 

creatief ondernemers in de provincie Utrecht door middel van een enquête. Het doel van 

het onderzoek was inzicht verkrijgen in de manier waarop creatieve ondernemers 

groeien, ontwikkelen, netwerken, samenwerken en professionaliseren. De creatieve 

industrie bestaat uit een grote groep kleine zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en 

midden- en kleinbedrijven (MKB) en slechts enkele grote creatieve bedrijven. Door hun 

vaak kleine omvang en hun creatieve cultuur kunnen creatieve bedrijven en sectoren 

zich over het algemeen sneller aanpassen dan meer traditionele sectoren.27

 

 Hier ligt dan 

ook één van de krachtpunten van de sector. Het doel van de enquête is het verkrijgen 

van gegevens over de creatief MKB’ers (midden- en kleinbedrijven) die aan kunnen 

tonen of zij al dan niet bezig zijn zich te ontwikkelen, welke behoeften creatief 

ondernemers hebben en waar nog knelpunten zitten. De enquête is verstuurd naar een 

groot aantal creatief ondernemers, deels direct vanuit het adressenbestand, deels 

indirect door versturing vanuit een van de partners van Xpert CMKB.  Zoals reeds 

beschreven in de inleiding, zal dit onderzoek zich richten op de resultaten van de 

ingevulde enquêtes door de creatief ondernemers in de gemeente Utrecht. De enquête 

vormt de basis van dit onderzoek en dient daarom nader toegelicht te worden. Daarom 

zal kort het onderzoek worden beschreven dat is vooraf gegaan aan het opstellen van de 

enquête. Vervolgens zal een verantwoording worden gegeven voor de vragen waaruit de 

enquête is opgebouwd. Echter zal er eerst een aantal begrippen nader toegelicht worden 

als leidraad voor de lezer en ter afbakening van het onderzoek.  

2.1 Cultureel- en creatief ondernemerschap 

Dit onderzoek richt zich op de groei en ontwikkeling van creatief ondernemers in de 

gemeente Utrecht. Groei wordt in dit onderzoek kwantitatief beschreven. Een 

onderneming kan zowel economisch als organisatorisch groeien. Economische groei kan 

duiden op het genereren van meer omzet of winst, of wanneer het marktaandeel wordt 

vergroot. Organisatorische groei kan duiden op een toename in personeel of het 

                                                         
27 Creatieve industrie in Nederland volgens de Rijksoverheid op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/creatieve-industrie/creatieve-industrie-in-nederland 
geraadpleegd op 30-08-2011. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/creatieve-industrie/creatieve-industrie-in-nederland�
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uitbreiden van het klanten- en/of opdrachtgevers bestand.  Ontwikkeling wordt in dit 

onderzoek kwalitatief beschreven. Wanneer een onderneming zich ontwikkelt, kan dit 

zowel door een stijging van het professionele niveau van de onderneming als op 

artistiek, creatief of innovatief niveau. Zoals eerder vermeld, is de creatieve industrie 

momenteel een snel groeiende sector en de overheid wil deze groei blijven stimuleren. 

Om de sector echter consistent, kwalitatief en duurzaam te laten groeien is het mijns 

inziens van belang om ook te kijken naar de ontwikkeling van de ondernemers, zowel 

artistiek als op het gebied van ondernemerschap. Door te onderzoeken op welke manier 

de ondernemers momenteel groeien en ontwikkelen en in welke richting zij zelf willen 

groeien en/of ontwikkelen in de toekomst, kan er per deelsector gekeken worden naar 

mogelijkheden hiertoe, die kunnen leiden tot een duurzame groei van de gehele 

creatieve industrie zowel op artistiek, creatief, innovatief en economisch niveau. Want 

deze zijn mijns inziens nauw met elkaar verbonden. 

 De definitie van een creatief ondernemer of van creatief ondernemerschap is 

ingewikkelder. Net zoals er tal van definities en afkaderingen bestaan voor het begrip 

‘creatieve industrie’, zijn er verschillende opvattingen over creatief ondernemerschap. 

Veelal worden de begrippen creatief- en cultureel ondernemer door elkaar gebruikt, of  

bestaat er overlap in de definiëring van de begrippen. Doorgaans wordt er gesproken 

over zzp’ers of het MKB binnen de creatieve industrie of spreekt men over cultureel 

ondernemerschap. Zo spreekt ook de Rijksoverheid in haar beleidsstukken niet over 

creatief ondernemerschap, maar over de creatieve industrie en het ondernemerschap.28 

Over de verhouding van ‘cultuur’ ten opzichte van de ‘creatieve industrie’ kan een 

opzichzelfstaand onderzoek gedaan worden, blijkt uit de masterscriptie van 

Kunstbeleid- en management student aan de Universiteit Utrecht Stefanie Weijsters.29

                                                         
28 

 

Hierin gaat zij in op de vraag hoe het culturele domein zich verhoudt tot de creatieve 

industrie in Nederland. Uit haar onderzoek kan geen eenduidig antwoord worden 

opgemaakt. Eigen onderzoek bracht mij voornamelijk verschillende visies en 

definiëringen van de begrippen. Daarom zal ik eerst een korte uiteenzetting geven van 

visies op het begrip creatief ondernemerschap door verschillende experts, om 

www.rijksoverheid.nl geraadpleegd op 31-08-2011. 
29 Scriptie te vinden op de digitale scriptie database van de Universiteit Utrecht op http://igitur-
archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0403-
200820/De%20kunsten%20creatieve%20industrie%20-%20Stefanie%20Weijsters%20-
%20Feb%202009.pdf  Geraadpleegd op 18-08-2011. 

http://www.rijksoverheid.nl/�
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0403-200820/De%20kunsten%20creatieve%20industrie%20-%20Stefanie%20Weijsters%20-%20Feb%202009.pdf�
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0403-200820/De%20kunsten%20creatieve%20industrie%20-%20Stefanie%20Weijsters%20-%20Feb%202009.pdf�
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0403-200820/De%20kunsten%20creatieve%20industrie%20-%20Stefanie%20Weijsters%20-%20Feb%202009.pdf�
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0403-200820/De%20kunsten%20creatieve%20industrie%20-%20Stefanie%20Weijsters%20-%20Feb%202009.pdf�
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vervolgens een eigen opgestelde definitie te geven die in dit onderzoek gehanteerd zal 

worden. 

 Cultureel ondernemerschap is een term die, sinds deze in 1992 voor het eerst 

door Giep Hagoort is geïntroduceerd in zijn boek Cultureel Ondernemerschap. Een 

inleiding in kunstmanagement, een belangrijke plek heeft ingenomen binnen de 

Nederlandse kunst- en cultuursector. Sinds de Tweede Wereldoorlog werd de culturele 

sector in Nederland flink gesubsidieerd door de overheid, maar hier kwam met het 

beleid van Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Van der Ploeg (PvdA) in 1998 een 

einde aan. Met zijn cultuurnota Cultuur als confrontatie, pleitte de staatssecretaris voor 

cultuurparticipatie van jongeren en allochtonen én voor cultureel ondernemerschap.30 

De kunst- en cultuursector moest zich minder afhankelijk gaan opstellen van 

overheidssubsidies en zich meer gaan richten op inkomsten vanuit het publiek en 

marktwerking. Hagoort definieert de term cultureel ondernemerschap als volgt: 

“Cultureel ondernemerschap is het leiden van een culturele organisatie vanuit drie 

kenmerken: 1. Het formuleren van een richtinggevende culturele missie, 2. Het balanceren 

en handelen tussen culturele en economische waarden, 3. De zorg hebben voor een 

culturele infrastructuur”.31 Vervolgens wijst Hagoort op het economische vrijheidsbegrip 

in het promotieonderzoek van De Beus uit 1989. Hij stelt hierin dat de economische 

vrijheden een middel kunnen zijn om andere vrijheden te realiseren. Hagoort betrekt dit 

vrijheidsbegrip op de relatie tussen kunst en economie en stelt dat de economische 

vrijheid als middel kan worden opgevat om het artistieke doel te dienen.32

 Door de opkomst van de creatieve industrie (die in algemene zin meer op 

economische profijten en marktwerking is gericht dan de kunst- en cultuursector) is de 

culturele sector volgens de TNO definitie (deels) binnen het domein van de creatieve 

industrie komen te vallen waardoor ook de kunsten met een meer economisch en 

bedrijfsmatig perspectief werden benaderd.

   

33

                                                         
30 Ministerie OCW, Cultuurnota 2001-2004. Cultuur als confrontatie, Den Haag, 1999. 

 Hierbij kwam tevens de verschuiving van 

het Nederlandse cultuur beleid van een op subsidie georiënteerde kunst- en cultuur 

sector naar meer cultureel ondernemerschap om de sector hiermee minder afhankelijk 

31 Hagoort, G., Cultureel ondernemerschap. Over het onderzoek naar de vrijheid van kunst maken en de 
vrijheid van ondernemen. Oratie 6 juni 2007. Universiteit Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
2007, p. 27. 
32 Idem 31, p. 40. 
33 Rutten, P., IJdens, T., Jocobs, D., Koch, K., Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie, TNO, 
Delft, 2005, p. 17-18. 
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te maken van de overheid en meer berust op marktwerking. Economische motieven 

begonnen dus ook een belangrijkere rol te spelen binnen de kunst en erfgoed sector en 

vanuit de overheid werd cultureel ondernemerschap verwacht van de culturele 

instellingen. Creatief ondernemerschap zou voortkomen uit de meer commerciële 

sectoren van de creatieve industrie, media en entertainment en creatieve zakelijke 

dienstverlening. 

Hagoort maakt een duidelijke onderscheid tussen de twee vormen van 

ondernemerschap. Zo omschrijft hij cultureel ondernemerschap als het ondernemen 

binnen de diverse disciplines (van de culturele sector/creatieve industrie) of op het 

gebied van cross-overs. Met cross-overs wordt hier de verbinding tussen twee of 

meerdere disciplines binnen de creatieve industrie bedoeld, zoals bijvoorbeeld een 

onderneming die multimediale installaties maakt voor in een museum. Het is mijns 

inziens opvallend dat Hagoort dit onder cross-over schaart, aangezien cross-over juist 

wordt gezien als de verbinding tussen creatieve- en niet-creatieve sectoren. Hagoort 

spreekt van creatief ondernemerschap wanneer het ondernemen gericht is op het 

samenbrengen van creatieve- en niet-creatieve sectoren.34 Cultureel ondernemers zijn 

volgens Hagoort dus werkzaam binnen de eigen grenzen van de creatieve industrie en 

kunnen zowel cultuurproducerend als cultuurexploiterend of –managend zijn. Creatief 

ondernemers zijn diegenen die met hun onderneming een brug slaan tussen de creatieve 

industrie en andere (niet creatieve) sectoren. Ook Vuyk schaart onder de cultureel 

ondernemer zowel degene die symbolisch materiaal produceert en creëert (de maker 

van kunst in de breedste zin van het woord) als iemand die bijvoorbeeld de leider of 

manager is van een culturele instelling.35

                                                         
34 Hagoort, G., Cultureel ondernemerschap. Over het onderzoek naar de vrijheid van kunst maken en de 
vrijheid van ondernemen. Oratie 6 juni 2007. Universiteit Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
2007, p. 15. 

 Vuyk gaat in zijn omschrijving nog expliciet in 

op de kunstenaar als ondernemer en benoemt deze als cultureel ondernemer. Op het 

begrip creatief ondernemer gaat Vuyk niet in. Bij beide definiëringen van cultureel 

ondernemerschap staat de economische vrijheid ten dienste van de artistieke vrijheid. 

 Programmaleider Cultureel MKB Utrecht (de voorloper van Xpert CMKB), Marijn 

van Thiel, omschrijft in Cultureel MKB Utrecht: een veelbelovende onderneming (2005) 

het cultureel midden- en kleinbedrijf als “een onderneming met tussen de één en veertig 

werknemers, die actief is in de culturele sector”. Hiermee wordt niet alleen de 

35 Vuyk, K., De Cultuur van het Cultureel Ondernemen, niet gepubliceerde lezing, 2009, p. 1. 
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gevestigde culturele sector bedoeld, maar ook organisaties die zich begeven in de lijn 

van culturele ontwikkeling, productie, distributie, educatie of dienstverlening. Hieronder 

vallen uiteenlopende sectoren zoals: vormgevers, musici, multimedia bedrijven, 

gameontwikkelaars, architecten, festivals, galeries, de Stadsschouwburg, 

websitebouwers, modeontwerpers, beeldhouwers en dans- en theatergezelschappen.36 

Hagoort schrijft in een latere publicatie van CMKBU over de kern van het concept 

CMKBU: “in netwerkverband de kennis en zichtbaarheid van het cultureel en creatief 

ondernemerschap versterken, waarbij kunstenaars, vormgevers en hun bedrijven 

(gesubsidieerd of commercieel) zelf richting moeten geven aan hun bedrijfsmatige 

professionaliteit.”37

In de hierboven genoemde definities van cultureel ondernemerschap worden zowel de 

gesubsidieerde- als de commerciële ondernemers binnen de creatieve industrie 

genoemd en spreekt alleen Hagoort expliciet over creatief ondernemerschap. Echter kan 

ik mij niet vinden in deze definitie, aangezien mijns inziens niet iedere creatief 

ondernemer een brug slaat tussen de creatieve- en niet-creatieve sectoren. Er is 

namelijk een groot aantal ondernemers binnen de creatieve industrie die zich alleen 

bezighoudt met de eigen discipline, zoals bijvoorbeeld grafisch ontwerpers, of 

portretfotografen. Tevens is het ook mogelijk dat een ondernemers zich zowel met de 

eigen discipline bezighoudt, als een brug slaat met niet-creatieve sectoren, zoals 

gamedevelopers. Er zijn verschillende ondernemers binnen deze discipline, die zowel 

entertainment games, als serious games ontwikkelen. Serious games zijn games die 

ingezet kunnen worden in de zorg, of het onderwijs.    

Door de onduidelijke lijn tussen cultureel- en creatief ondernemerschap en de 

gesubsidieerde en commerciële verschillen die hiermee gepaard gaan, is daarom in dit 

onderzoek de volgende definitie van de creatief ondernemer gehanteerd: 

 

 “Een creatief ondernemer is een ondernemer die door middel van dienstverlening, 

productie, creatie of exploitatie van symbolisch materiaal een beroep uitoefent en hierbij 

zelf richting geeft aan bedrijfsmatige professionaliteit. Creativiteit, het vermogen tot het  

creëren en scheppen van iets nieuws, staat hierbij centraal en vormt de kern van de 

onderneming.” 

                                                         
36 Uitenboogaard, E., (Ed.), 4i-Primo. Strategische Verkenning C-MKB, Via Traiectum, De Bilt, 2009, p. 12-13 
37 Idem 36, p. 12. 
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Een noot hierbij is dat, creatief ondernemers mijns inziens meer gericht zijn op winst 

dan cultureel ondernemers, maar deze ‘commerciële instelling’ ten dienste blijft staan 

van de artistieke vrijheid. Cultureel ondernemers zijn vaak meer afhankelijk van 

subsidie, en de economische vrijheid is ondergeschikt aan de creatieve vrijheid doordat 

intrinsieke waarde een zeer belangrijke dan wel evidente rol vertegenwoordigen. 

 

2.2 Vooronderzoek opstellen enquête 

Voorafgaand aan het opstellen van de enquête is er onder leiding van 

onderzoekscoördinator van Xpert CMKB Isjah Koppejan, onderzoek gedaan naar de 

manier waarop deze enquête opgesteld zou moeten worden om inzicht te krijgen in de 

groei en ontwikkeling van de individueel creatief ondernemer in de regio Utrecht. Zij 

stuitte tijdens dit vooronderzoek op het rapport Meer en beter ondernemerschap (2008) 

van EIM38

- Persoonlijke preferenties voor ondernemerschap 

, dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoek 

heeft gedaan naar het ondernemerschapsbeleid van het EZ van 2003 tot 2007. In het 

rapport wordt een model gegeven met verschillende factoren die je kan bekijken die van 

invloed zijn op ondernemers. Het model was opgesteld om te onderzoeken of het 

ondernemerschapbeleid van EZ heeft geleid tot meer startende ondernemers en of 

gevestigde ondernemers hebben kunnen groeien, omdat meer en beter 

ondernemerschap economisch, maatschappelijke en sociale doelstellingen raakt en 

daarom door het EZ wordt gestimuleerd. De verschillende factoren die van invloed 

kunnen zijn op de groei en ontwikkeling van de ondernemer die in het model worden 

genoemd zijn: 

- Informatie, kennis en vaardigheden voor ondernemerschap 

- Toegankelijkheid van financiering 

                                                         
38 EIM voert economisch en sociaal beleidsonderzoek uit voor overheden, beleidsinstanties en branche- en 
koepelorganisaties. EIM creëert kennis over het bedrijfsleven en bedrijfsprocessen ten behoeve van 
beleidsbeslissingen. EIM vervult al ruim 80 jaar een brugfunctie tussen bedrijf en beleid. De 
onderzoeksresultaten vormen veelal belangrijke en direct bruikbare input voor beleidsmakers. Informatie 
van de website van EIM: http://www.eim.nl/index.cfm/1,142,0,0,html geraadpleegd op 01-09-2011. 

http://www.eim.nl/index.cfm/1,142,0,0,html�
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- (Toegankelijkheid van arbeid en) de overgang van werknemerschap naar 

ondernemerschap 

- Institutionele barrières voor ondernemerschap  

Volgens Koppejan zou het interessant zijn om dit model toe te passen op de creatieve 

industrie, omdat het de belangrijkste facetten van het ondernemerschap beschrijft.  

Zeker wanneer het model gecombineerd zou worden met het model van Hagoort en 

Kooyman. Zij ontwikkelden een model (figuur 1) om de groei- en ontwikkelingsfasen 

van een cultureel- en creatief ondernemer in kaart te brengen en de factoren die van 

invloed zijn op het ondernemerschap.39

 

 Wanneer een ondernemer nog in de beginfase 

van het opzetten van de onderneming zit, zijn er namelijk andere factoren van invloed 

op de groei en ontwikkeling dan wanneer de ondernemer al enkele jaren bezig is. Een 

combinatie van deze twee modellen zou de ‘levenscyclus’ van een creatief ondernemer 

combineren met de factoren die van invloed zijn op de groei en ontwikkeling van het 

ondernemerschap, waardoor volgens Koppejan goed gekeken kon worden naar de groei 

en ontwikkeling van creatief ondernemers voor het onderzoek. Wanneer namelijk alleen 

gebruik zou worden gemaakt van het EIM model, zou dit niet voldoende toereikend zijn, 

omdat het model is ontwikkeld voor zakelijke ondernemers. Een punt van kritiek bij het 

louter gebruiken van het model van Hagoort en Kooyman, was dat zij er in het model 

vanuit gaan dat de groei en ontwikkeling van een creatief ondernemer een tamelijk 

lineair proces is. Echter werken veel creatief ondernemers zeer projectmatig en starten 

zij vaak nieuwe ondernemingen. Hierdoor verloopt het proces van het 

ondernemerschap normaliter niet zo lineair als Hagoort en Kooyman hier beweren. Wel 

geeft het model een duidelijke leidraad voor de benodigde vaardigheden en kennis die 

van belang zijn bij het ondernemerschap in iedere fase. Een combinatie van de twee 

modellen was daarom volgens Koppejan zeer bruikbaar als basis voor het opstellen van 

de enquête. Mijns inziens heeft de combinatie geleid tot een vrij volledige benadering 

van het ondernemerschap binnen de creatieve industrie, waardoor er een gedegen 

enquête is opgezet die veel bruikbare informatie heeft opgeleverd. 

 

                                                         
39 Hagoort, G., Kooyman, R., The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, HKU, Utrecht, 
2010, p. 51. 
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Figuur 1 

 
Bron: Hagoort, G., Kooyman, R., The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, HKU, 
Utrecht, 2010, p. 51. 

Vervolgens is door drie studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar 

het combineren van de twee modellen voor ondernemerschap om een bruikbaar model 

voor groei en ontwikkelingsfactoren binnen creatief ondernemerschap te vervaardigen.  

Vervolgens hebben zij in hun onderzoeksrapport aanbevelingen gedaan voor het 

opstellen van een vragenlijst voor creatief ondernemers, om inzicht te krijgen in de 

manier waarop zij groeien en ontwikkelen. Aan de hand van het hierboven genoemde 

onderzoek, gesprekken met experts op het gebied van creatief ondernemerschap zoals 

Giep Hagoort en Johan Kolsteeg en bovenal de kennis en expertise vanuit de praktijk van 

het Xpert CMKB team, is de uiteindelijke enquête opgesteld. Hierbij is de focus geweest 

om  inzicht  te krijgen in de manier waarop creatieve ondernemers groeien, 

ontwikkelen, netwerken, samenwerken en professionaliseren. 

De enquête is op een dergelijke wijze opgezet zodat alle aspecten van het 

ondernemerschap binnen de creatieve industrie aan bod komen, zoals deze vooraf zijn 

onderzocht. Om een zo hoog mogelijke respons te genereren is het essentieel dat het 

invullen van de enquête niet te veel tijd in beslag neemt. Hierdoor is het niet mogelijk 

om alle mogelijke factoren die van invloed zijn op het ondernemerschap aan bod te laten 

komen in de vragenlijst. Uiteindelijk is de enquête opgebouwd uit vijf verschillende 
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thema’s die voldoende inzicht moeten kunnen verschaffen over de groei en ontwikkeling 

van de creatief ondernemers: profiel van de creatief ondernemer, groei en ambitie, 

klanten en opdrachtgevers, samenwerken en netwerken en professionaliseren 

 

2.3 Facetten van het creatief ondernemerschap 

Voor het opstellen van de enquête zijn het model van EIM en Hagoort en Kooyman 

gecombineerd, om tot een breed scala aan invloedsfactoren te komen voor het creatief 

ondernemerschap, die zijn omgezet in vragen.  Aangezien niet alle factoren die van 

invloed zijn op de groei en ontwikkeling van een creatief ondernemer aan bod kunnen 

komen in de enquête, zal hieronder een uiteenzetting worden gegeven van de factoren 

waarnaar gevraagd wordt in de enquête en het belang ervan voor het ondernemerschap. 

De factoren die van belang zijn voor de groei en ontwikkeling van creatief 

ondernemerschap kunnen op veel verschillende manieren gecategoriseerd worden. Zo 

kan er gekeken worden naar de interne- en externe factoren of persoonlijke en 

institutionele factoren. Docent aan de HKU en onderzoeker op het gebied van creatieve 

industrie Gerardo Neygovsen, onderscheidt drie categorieën binnen het creatief 

ondernemerschap die de groei en ontwikkeling beïnvloeden: motivaties, strategie en 

competenties.40

                                                         
40Neugovsen, G., Entrepreneurs and the Creative Industries. Understanding the human factor, in:  Hagoort, 
G., Kooyman, R. (Ed), Creative Industries. Colourful fabric in multiple dimensions, Utrecht School of the Arts 
(HKU), 2009, p. 77. 

 Neygovsen beschrijft deze drie categorieën als de ‘menselijke factor’ die 

het creatief ondernemerschap beïnvloeden. Naast de menselijke factor zijn er, zoals ook 

in het model van Hagoort en Kooyman en EIM wordt omschreven, ook factoren waar een 

ondernemer zelf minder tot geen invloed op kan uitoefenen, zoals toegang tot kapitaal 

en markten, institutionele barrières en informatie voor ondernemerschap. 

De menselijke factor voor ondernemerschap speelt in dit onderzoek een belangrijke rol, 

omdat juist die informatie voornamelijk uit de ondernemers zelf te verkrijgen is, en 

beduidend minder goed kan worden verkregen uit statistisch en macro-economisch 

onderzoek. Daarom zal ik hier de onderverdeling van Gerardo Neygovsen aanhouden, 

om uit te weiden over het creatief ondernemerschap, ter verdieping zodat de 

enquêteresultaten in het volgende hoofdstuk beter geïnterpreteerd kunnen worden.  
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2.3.1 Motivatie  

Volgens Neygovsen, het EIM model, Hagoort en Kooyman en vele anderen is motivatie 

één van de belangrijkste aspecten van het (creatief) ondernemerschap. Motivatie is 

gerelateerd aan wilskracht en de daaruit voortvloeiende houding om de onderneming te 

starten en deze te onderhouden.41 Volgens Klamer is de voornaamste drijfveer van 

creatief ondernemers gerelateerd aan culturele en creatieve inhoud. Al het andere, zelfs 

economische drijfveren, zijn hieraan ondergeschikt.42 Volgens het economische 

vrijheidsbegrip van De Beus bestaan er twee economische vrijheden, extrinsiek (van 

buiten af)  en intrinsiek (van binnen uit). Extrinsieke vrijheden, zijn zaken als geld die 

kunnen dienen als middel om intrinsieke economische vrijheid te bereiken, bijvoorbeeld 

culturele vrijheid. Binnen het cultureel ondernemerschap zal de economische vrijheid in 

dienste staan van de artistieke vrijheid.43 Abbing stelt dat de scheidslijn tussen 

intrinsieke- en extrinsieke motivatie erg inschikkelijk is, zeker aangezien veel creatieven 

naast ondernemer vaak ook nog in loondienst zijn. Dit is  vaak noodzakelijk omdat 

artistieke vrijheid hoog in het vaandel staat, en zij deze vrijheid niet willen aantasten ten 

gunste van hun economische situatie. Hierdoor zijn zij mogelijkerwijs genoodzaakt om 

ook in loondienst te gaan werken omdat zij niet voldoende met hun creatieve 

onderneming verdienen.44 Echter heeft het werknemerschap invloed op het 

ondernemerschap, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het professionaliseren van de 

onderneming leidt onder het werknemerschap.45

                                                         
41 Neugovsen, G., Entrepreneurs and the Creative Industries. Understanding the human factor, in:  Hagoort, 
G., Kooyman, R. (Ed), Creative Industries. Colourful fabric in multiple dimensions, Utrecht School of the Arts 
(HKU), 2009, p. 81 

 Om als ondernemer te kunnen groeien 

en ontwikkelen is het van belang om te beschikken over voldoende ambitie. Ambitie op 

het gebied van artisticiteit en innovatie, maar ook op het gebied van ondernemerschap. 

Koppejan geeft tijdens gesprekken over de enquête aan, dat zij in de praktijk opmerkt 

dat creatief ondernemers in de beginfase nog erg leergierig zijn en ondersteuning 

zoeken voor het ondernemerschap. Na enkele jaren ervaring blijkt slechts een kleine 

groep nog ambitieus te zijn op het gebied van ondernemerschapontwikkeling. Volgens 

42 Idem 41, p. 79. 
43 Hagoort, G., Cultureel ondernemerschap. Over het onderzoek naar de vrijheid van kunst maken en de 
vrijheid van ondernemen. Oratie 6 juni 2007. Universiteit Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
2007, p. 40. 
44 Abbing, H., Why Are Artists Poor? The exceptional Economy of the Arts. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, Hoofdstuk 4: The Selflessy Devoted Artist. Are Artists Reward-Oriented?, 2002, p. 83. 
45 Schretlen, J.H., et. al., Vissers en Jagers. Over de financiele bias in de instituties die de keuze tussen 
ondernemerschap en werknemerschap beïnvloeden, Pricewaterhouse Coopers Den Haag, 2002, p. 5. 
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onderzoek van Neugovsen veranderen de motivatie en ambities van creatief 

ondernemers in de loop der jaren dat ze ondernemer zijn. Dit beïnvloedt de keuzes die 

gemaakt zullen worden op het gebied van strategie en competentie ontwikkeling. De 

motivaties en ambities van de ondernemers veranderen volgens Neugovsen in twee 

verschillende richtingen, een lage- en een hoge commerciële visie.46  Hagoort beweert 

dat bij kleine ondernemingen de focus ligt bij continuïteit in plaats van groei. De 

ondernemers zijn minder gericht op de toename in omvang van de organisatie maar op 

de continuïteit van de bestaande grootte.47

2.3.2 Competenties  

Competentie ontwikkeling is essentieel om te groeien als onderneming. Echter is het 

afhankelijk van de fase waarin een ondernemer zich verkeert, welke competenties op 

dat moment belangrijker zijn dan anderen. Zo is leiderschap een per definitie een 

belangrijke competentie voor een ondernemer, maar wanneer de onderneming in een 

fase komt waarbij er mensen in dienst worden genomen dient deze competentie verder 

ontwikkeld te worden. Tevens wijst Vuyk op het eigenaarschap en de daarmee 

verbonden risico voor ondernemers.

 Hierdoor blijft de focus meer liggen op 

artistieke innovatie dan innovatie binnen het ondernemerschap. 

48

                                                         
46 Neugovsen, G., Entrepreneurs and the Creative Industries. Understanding the human factor, in:  Hagoort, 
G., Kooyman, R. (Ed), Creative Industries. Colourful fabric in multiple dimensions, Utrecht School of the Arts 
(HKU), 2009, p. 82-83. 

 Het durven nemen van risico’s is een belangrijke 

competentie, die gedurende elke fase verder ontwikkeld dient te worden wil de 

ondernemer groeien met de onderneming. 

Ook flexibiliteit is een onmisbare competentie. Veel creatieve ondernemingen begeven 

zich in een snel veranderende en risicovolle omgeving waardoor de ondernemers zich 

continu dienen aan te passen. Dat vraagt om groot aanpassingsvermogen en het is dan 

ook niet voor niets dat de creatieve industrie sterk gedomineerd wordt door zzp’ers en 

MKB ondernemingen. De kleinschaligheid en diversiteit zorgen ervoor dat de creatieve 

industrie over het algemeen sneller in staat is zich aan te passen dan andere sectoren, 

wat van cruciaal belang is voor het vermogen om te innoveren. Ook flexibiliteit in 

samenwerkingsverband is essentieel, omdat creatief ondernemers vaak op projectbasis 

47 Hagoort, G., Strategische dialoog in de kunstensector. Interactieve strategievorming in een 
kunstorganisatie, Amsterdam, 1998, p. 68. 
48 Vuyk, K., De Cultuur van het Cultureel Ondernemen, niet gepubliceerde lezing, 2009, p. 4. 
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in andere samengestelde teams werken.49

2.3.3 Strategie  

Strategie is een zeer belangrijk aspect van het ondernemerschap dat van invloed is op de 

mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen. Diverse onderzoeken naar de creatieve 

industrie wijzen uit dat strategievorming een vaak nog onderontwikkeld aspect is 

binnen het ondernemerschap in de sector. Hagoort omschrijft strategievorming als de 

afstemming van de organisatie op de omgeving met als doel continuïteit.

 Bovenal dient de ondernemer creatief te zijn, 

niet alleen ten behoeve van het artistieke proces, maar ook voor het ondernemerschap. 

Bij tegenslag dient de ondernemer creatief te zijn in het vinden van nieuwe manieren en 

uit een probleem kan een creatief ondernemer een nieuwe kans creëren en 

mogelijkheden zien die anderen niet zien. 

50 Hiervoor is 

kennis van de interne- en de externe omgeving vereist, zodat de interne omgeving 

aangepast kan worden op de externe omgeving. Aangezien creatieve ondernemingen 

vaak klein zijn, zijn er geen speciaal opgeleide mensen in dienst voor de 

strategievorming en zal dit naast de creatieve kernwerkzaamheden gedaan moeten 

worden. 

 Aanpassing van de interne omgeving vindt plaats op verschillende gebieden. 

Binnen het cultureel ondernemerschap worden door Francesco Chiaravalloti, lector aan 

de Universiteit Utrecht, in de cursus Cultureel Ondernemerschap51

                                                         
49  Chijs, V. van der, Frissen, V., Geest, Y. van, Kranendonk, J. van, Creatieve Industrie in topvorm. Advies 
Topteam Creatieve Industrie, 2011, p. 2. 

 vier focusgebieden 

onderscheden: strategisch management, personeels- en organisatie management, 

kunstmarketing en financieel management. Deze vier focusgebieden zijn een bruikbaar 

uitgangspunt, echter is deze theorievorming gericht op de enigszins grote(re) culturele 

organisaties. Hierdoor is bijvoorbeeld het gebied van personeels- en organisatie 

management minder bruikbaar voor een theoretisch kader voor het analyseren van de 

enquêteresultaten, aangezien deze is ingevuld door zzp’ers en het creatief MKB. Daarom 

zal er een extra focusgebied beschreven worden dat wellicht meer relevant is voor de 

creatieve industrie dan personeels- en organisatie management; samenwerken. 

Hieronder zullen de verschillende onderdelen van strategievorming kort uiteen worden 

gezet. Aangezien niet alle aspecten even evident zijn voor dit onderzoek, zullen zij niet 

50 Hagoort, G., Strategische dialoog in de kunstensector. Interactieve strategievorming in een 
kunstorganisatie, Amsterdam, 1998, p. 38. 
51 http://www2.let.uu.nl/cursuskrant/index.htm geraadpleegd op 17-08-2011. 

http://www2.let.uu.nl/cursuskrant/index.htm�
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allemaal even uitgebreid aan bod komen en zullen alleen de voor dit onderzoek 

relevante onderdelen behandeld worden. 

2.3.3.1 Strategisch management 

Strategisch management is het proces waarin doelen worden gesteld voor de 

onderneming en waarin deze volgens een bepaald plan worden uitgevoerd. Ansoff, de 

grondlegger van een planmatige aanpak van strategisch management, onderscheidt vier 

basiselementen: het stellen van doelen, het beoordelen van de interne- en externe 

mogelijkheden, inhoudelijke keuzes maken, uitwerking en terugkoppeling.52

2.3.3.2 Personeels- en organisatiemanagement 

Personeels- en organisatiemanagement binnen een culturele organisatie richt zich op de 

synchronisatie van artistieke- en niet artistieke medewerkers. De tensie tussen 

artistieke excellentie en marktwerking speelt hierbij een belangrijke rol.

 Deze 

basiselementen van het strategisch management zijn van belang voor elke soort 

onderneming. Bij een groot bedrijf vormt het strategisch management proces uiteraard 

een zeer belangrijk onderdeel van de onderneming. Echter dient de strategievorming 

voor een kleine onderneming of een zzp’er niet onderschat te worden. Door op deze 

strategische manier naar de eigen onderneming te kijken kan de ondernemer 

belangrijke kansen voor zichzelf creëren en een stabiele basis vormen. De vuistregel is 

om iedere vijf jaar een nieuw beleidplan op te stellen zodat de onderneming zich beter 

kan aanpassen aan de omgeving. Vooral het ontwikkelen van een missie en een visie zijn 

de basis beginselen van een onderneming en omschrijven het bestaansrecht van de 

organisatie en die verwachting van de groei en ontwikkeling van de onderneming in de 

toekomst.  

 

53

                                                         
52 Hagoort, G., Strategische dialoog in de kunstensector. Interactieve strategievorming in een 
kunstorganisatie, Amsterdam, 1998, p. 30. 

 Zoals 

hierboven vermeld, speelt personeels- en organisatiemanagement bij veel 

ondernemingen in de creatieve industrie een minder aanwezige rol dan binnen de 

culturele sector, gezien het grote aantal zzp’ers binnen de sector. Het aannemen van 

personeel brengt veel administratieve lasten met zich mee en kan de flexibiliteit en 

vrijheid van de creatief ondernemer beperken. Het is daarom voor creatief ondernemers 

53 Chong, D., Arts Management, New York, 2010,  p. 143. 
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vaak interessanter om flex personeel in te zetten.54 Op deze manier kunnen zij 

werkpieken opvangen of specialistische kennis inzetten, die niet continu aanwezig hoeft 

te zijn binnen het bedrijf.55

2.3.3.3 Marketing 

Marketing is de bevordering van de ruil van waarden met klanten. Marketingactiviteiten 

zijn die activiteiten van een organisatie die gericht zijn op de interactie met één of meer 

belangengroepen om de ruil van waarden met één of meer doelgroepen te bevorderen.

 

56

                                                         
54 Flexpersoneel is personeel dat door bedrijven wordt ingeschakeld op tijdelijke basis en zonder vast 
arbeidscontract. 

 

Boorsma gaat in haar proefschrift Kunstmarketing. Hoe marketing kan bijdragen aan het 

maatschappelijk functioneren van kunst, in het bijzonder van toneelkunst in Nederland uit 

1998, uitgebreid in op marketing binnen de kunstwereld en specifiek de toneelkunst. 

Deze theorievorming is in de kern bruikbaar, maar binnen de creatieve industrie met 

haar zeer kleine ondernemingen is er weinig tijd en geld voor het marketingproces zoals 

Boorsma dat in haar onderzoek bespreekt. Echter kunnen de basiselementen van het 

voeren van marketingbeleid dat in haar onderzoek beschreven wordt, mijns inziens in 

een zeer beknopte vorm gebruikt worden binnen een creatieve onderneming. Boorsma 

onderscheidt drie niveaus waarop een organisatie dient te werken aan het 

marketingbeleid: organisatieniveau, marketingniveau en instrumentniveau.  

 Op het organisatieniveau wordt er een missie en een visie gevormd ten opzichte 

van de te voeren marketingstrategie. Ook is het creëren van een imago van de 

onderneming hier een belangrijk aspect. Het imago is de beeldvorming die een 

onderneming uitdraagt naar de externe omgeving. Deze is van grote invloed op de 

verwachtingen van de consumenten. Branding, het opbouwen van een merk, is een 

proces waar een langere tijd overheen gaat, maar wel belangrijk is voor een creatieve 

onderneming. Om een merk op te bouwen kan het effectief zijn om een marketingplan te 

ontwikkelen. Op deze manier is de boodschap die een onderneming uitdraagt consistent 

waardoor zich een merk kan ontwikkelen. Xpert CMKB kreeg veel vragen van 

ondernemers over branding en op welke manier zij dat konden creëren binnen hun 

eigen onderneming. 

55 Teunen, J., Mijnen, H., Welcome to a whole new World. Trends in de creatieve industrie, A&O Fonds 
Grafimedia, Veenendaal, 2011, p. 54. 
56 Boorsma, M., Kunstmarketing. Hoe marketing kan bijdragen aan het maatschappelijk functioneren van 
kunst, in het bijzonder van toneelkunst in Nederland, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 1998, p. 287. 
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 Op het marketingniveau wordt er gekeken de verschillende afnemers van een 

product of dienst, dit wordt marktsegmentatie genoemd. Wanneer inzichtelijk is wie de 

afnemers van de producten of diensten zijn, kan hier door de onderneming op 

ingespeeld worden. Ook kan dan besloten worden of het interessant en mogelijk is om 

nieuwe markten aan te boren. 

 Op instrumentniveau worden de marketinginstrumenten ingezet om de 

verschillende doelgroepen te bereiken. Boorsma wijst hierbij op het 4P marketingmix-

model van Grönroos: product, plaats, prijs en promotie. Aangezien dit mijns inziens niet 

relevant genoeg is voor dit onderzoek zal ik hier niet dieper op in gaan. 

2.3.3.4 Financieel management 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de toegang tot kapitaal voor veel creatief 

ondernemers een probleem vormt. Vooral in de opstartfase, maar ook wanneer de 

onderneming al langer bestaat en financiële ondersteuning nodig heeft om groei 

mogelijk te maken of grotere projecten op te zetten. Omdat veel ondernemingen binnen 

de creatieve industrie zich sterk richten op één bepaalde product categorie, of op 

nieuwe producten waar nog geen zekerheid voor bestaat wat betreft het succes, is het 

voor kapitaalverschaffers vaak te risicovol om te investeren in creatieve 

ondernemingen.57 

Het is daarom van belang voor de continuïteit van de onderneming om de financiële 

aspecten van het ondernemerschap inzichtelijk te hebben voor zowel de eigen 

administratie als voor eventuele investeerders. De financiën zijn een belangrijk 

onderdeel van de onderneming, maar worden door de culturele en creatieve sector vaak 

als ondergeschikt beschouwd aan de artistieke doelstellingen.58

2.3.3.5 Samenwerken 

Samenwerken speelt een belangrijke rol binnen de creatieve industrie. Door samen te 

 Echter bestaat er ook 

een groot gebrek aan kennis van financiering binnen de creatieve ondernemingen. 

Speciale verdienmodellen voor de creatieve industrie zijn nog amper ontwikkeld, 

waardoor de creatief ondernemers nog veelal in het duister tasten met betrekking tot 

hun business model. 

                                                         
57 Rutten, P., IJdens, T., Jocobs, D., Koch, K., Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie, TNO, 
Delft, 2005, p.87. 
58 Idema, J., Herpt, R. van,  De zin die kleefde en 50 andere tips voor ijzersterke plannen. Amsterdam: 
LAgroup, 2009, p.18. 
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werken is het voor creatief ondernemers bijvoorbeeld niet noodzakelijk om personeel in 

dienst te nemen waardoor zij hun flexibiliteit kunnen behouden. Samenwerking kan 

plaatsvinden met andere creatieve ondernemers, met overheidsinstellingen of het 

bedrijfsleven. Het bedrijfsleven en instituten die gericht zijn op innovatie raken steeds 

meer geïnteresseerd in samenwerking met de creatieve industrie.59

Serious gaming is het inzetten van games ten behoeve van leerdoeleinden. In serious 

games is het hoofddoel van de game niet entertainen maar leren. Er zijn inmiddels veel 

spellen die ingezet worden in onderwijs, zorg, het leger of de brandweer om mensen te 

trainen op specifieke vaardigheden, hun kennis uit te breiden of hun gedrag te 

veranderen. Op deze manier wordt een game een aantrekkelijk middel om sociale 

innovatie in het bedrijf te organiseren.

 Ook vanuit de 

overheid wordt samenwerking vanuit de creatieve industrie met het bedrijfsleven 

gestimuleerd. In het rapport Creatieve Industrie in Topvorm  van het Advies Topteam 

Creatieve Industrie wordt het beleid vanuit de overheid met betrekking tot de creatieve 

industrie voor de komende jaren uiteengezet. Hierin wordt speciaal aandacht besteed 

aan de cross-over tussen de creatieve industrie en het bedrijfsleven. Twee succesvolle 

voorbeelden van cross over zijn serious gaming en 4x4. Beide voorbeelden zijn zowel 

voor de creatieve industrie als het bedrijfsleven van positieve invloed. 

60 

 4×4 is een programma voor kunstenaars en medewerkers van bedrijven, waarin 

ze vier middagen met elkaar samenwerken. Bedrijven leveren een uitdagend vraagstuk 

aan, dat in vier weken samen met de kunstenaars wordt opgelost. Daarnaast is het 

project leerzaam voor zowel de kunstenaars als de deelnemers van de bedrijven: de 

bedrijven leren creativiteit in de praktijk toepassen en de kunstenaars leren 

bedrijfsmatig werken.61

 

  

 

  

                                                         
59 Hagoort, G., Oostinjen, A., Thiel, M. van, Szita, J., Read this First. Growth and development of creative SMEs, 
HKU Utrecht, 2007, p. 12. 
60 Teunen, J., Mijnen, H., Welcome to a whole new World. Trends in de creatieve industrie, A&O Fonds 
Grafimedia, Veenendaal, 2011, p. 67-69. 
61 http://vierkeervier.nl/ geraadpleegd op 09-09-2011. 

http://vierkeervier.nl/�
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3. Enquête resultaten van de creatief ondernemers 
In dit hoofdstuk zullen de enquêteresultaten per deelsector worden geanalyseerd. In het 

volgende hoofdstuk zal er dieper ingegaan worden op de betekenis van de resultaten 

voor de groei en bloei van de creatief ondernemers in de gemeente Utrecht en de kansen 

en mogelijkheden die er voor zijn voor de sector.  

 Van de 1236 respondenten hebben 436 respondenten de enquête volledig 

ingevuld, waarvan er in totaal hebben 172 uit de gemeente Utrecht komen. Om een 

onderverdeling te maken tussen de deelsectoren hebben de respondenten zelf 

aangegeven tot welke categorie zij zichzelf rekenen: 

architectuur/stedenbouw/landschapsarchitectuur, nieuwe media/games en 

interactie/animatie, grafisch ontwerp/illustratie, modeontwerp, industriële 

vormgeving/product ontwerp, journalistiek, romans/poëzie/non-fictie, televisie, radio, 

film, organisatie van culturele evenementen, theater, dans, muziek, fotografie, beeldende 

kunst, onderwijs, reclame. Aan de hand hiervan is een onderverdeling gemaakt tussen 

de  drie deelsectoren volgens de TNO definitie: Kunsten en Cultureel Erfgoed (K&CE), 

Media en Entertainment (M&E) en Creatieve Zakelijke Dienstverlening (CZD).  Doordat 

de respondenten een onbeperkt aantal categorieën konden aangeven waartoe zij 

zichzelf rekenden, is de verdeling van de percentages per deelsector bijna gelijk: K&CE = 

34%, M&E = 33% en CZD = 33%. 

 

3.1 Profiel van de creatief ondernemer 

Aan de hand van de volgende eigenschappen wordt een profiel geschetst van de 

ondernemers: de rechtsvorm, het startjaar en de bedrijfsactiviteiten van de 

onderneming, en de vervolgopleiding en de verdeling tussen ondernemerschap en 

werknemerschap van de ondernemer. Deze eigenschappen scheppen een eerste beeld 

van de ondernemers en hun bedrijf. De grootte van de onderneming, het startjaar en 

bedrijfsactiviteiten geven een beeld van de soort onderneming. De vervolgopleiding van 

de ondernemer zelf en de verdeling tussen werknemerschap en ondernemerschap 

zeggen iets over het soort ondernemer. 
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3.1.1 Rechtsvorm en werknemers 

Een overgrote meerderheid van de respondenten heeft als rechtsvorm een 

eenmanszaak. Maar liefst 72% van alle ondernemers is zzp’er. De sector K&CE heeft 

veruit het grootste percentage zzp’ers. De rechtsvormen Vennootschap Onder Firma 

(V.O.F)  en Besloten Vennootschap (BV) zijn bij de sectoren M&E en CZD beduidend 

vaker voorkomend dan bij de sector K&CE. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

wanneer meerdere personen samen een onderneming willen starten, het oprichten van 

een V.O.F. erg laagdrempelig is. Een V.O.F. verbindt verschillende eenmanszaken, 

waardoor de verantwoordelijkheden gespreid worden. Aangezien de sector K&CE 

voornamelijk bestaat uit zzp’ers is het vanzelfsprekend dat zij niet kiezen voor een 

V.O.F., aangezien daar meerdere ondernemers voor nodig zijn. Voor het oprichten van 

een BV geldt een kapitaalvereiste van €18.000.62

Rechtsvorm per sector 

 De sectoren M&E en CZD zijn 

doorgaans meer gericht op winst, waardoor dit geldbedrag een minder grote drempel 

zou kunnen vormen dan voor de sector K&CE.  

Figuur 2 

 

           

 

                                                         
62 www.kvk.nl geraadpleegd op 6-09-2011. 
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     Figuur 3      Figuur 4 

   

28% van alle creatief ondernemers heeft wél meerdere mensen binnen het bedrijf 

werken. Ondernemingen binnen de sector CZD hebben de meeste mensen werkzaam.  

De sector K&CE heeft procentueel gezien het minste aantal mensen werkzaam binnen 

een onderneming. Gezien het aantal BV’s en V.O.F.’s binnen de sectoren M&E en CZD, zal 

een groot deel van de werkzame personen binnen de onderneming mede eigenaren zijn. 

Figuur 5 
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3.1.2 Startjaar 

Bijna de helft van de respondenten (46%) is in de afgelopen drie jaar met de 

onderneming gestart en 23% in het afgelopen jaar (2010). Er is dus sprake van een 

grote groep startende ondernemers in de gemeente Utrecht. 

Figuur 6 

 

3.1.3 Vervolgopleiding 

Organisaties en zzp’ers kunnen groeien door innovatie. Dit is meestal niet in 

bedrijfsgrootte maar wel in termen van omzet. Innovatie hangt volgens het onderzoek 

Een verkennende literatuurstudie over technologische innovatie en diffusie van CESIT63 

nauw samen met het opleidingsniveau van de medewerkers. Kleine organisaties met 

hoog geschoolde werknemers innoveren sneller dan grote organisaties met lager 

opgeleide medewerkers.64

                                                         
63 CESIT: Centrum voor de Economische Studie van Innovatie en Technologie te Antwerpen. 

 Aangezien 93% van de ondernemers hoog is opgeleid 

(minimaal HBO), kan worden geconcludeerd dat de meeste ondernemingen een hoog 

opgeleid profiel hebben. Dit biedt de ondernemingen kansen tot groei. Er is geen 

opmerkelijk verschil aan te wijzen tussen de verschillende sectoren met betrekking tot 

het aantal hoog opgeleide ondernemers. Het percentage hoog opgeleiden bij de sector 

CZD is 92,1%, bij de sector M&E 92,2% en bij de sector K&CE 93,9%. 

64 Ex, F. Van, Suetens, S., Een verkennende literatuurstudie over technologische innovatie, diffusie en 
subsidiering van O&O, CESIT Antwerpen, 1999, p. 12. 
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Een grote meerderheid van de respondenten heeft zijn vervolg opleiding gevolgd aan de 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

Figuur 7 

 

3.1.4 Bedrijfsactiviteiten 

Activiteiten van een onderneming binnen de creatieve industrie kunnen als volgt 
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De creatief ondernemers binnen elke sector besteden de meeste tijd aan creëren en 

ontwerpen. Ook aan produceren en organiseren wordt veel tijd besteed. De 

voorbereidende- en de uitvoerende fase spelen klaarblijkelijk een belangrijke rol binnen 

iedere sector. Het daadwerkelijke creatieve maakproces neemt dus de meeste tijd in 

beslag. Aan opleiden en onderzoeken wordt beduidend minder tijd besteed, terwijl dit 

mogelijkheden biedt voor groei en ontwikkeling van de onderneming. 

Figuur 8 
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3.1.5 Ondernemerschap en werknemerschap 

In de beginfase van de onderneming zijn volgens verschillende onderzoeken creatief 

ondernemers vaak naast ondernemer ook nog in loondienst. Zo zijn zij verzekerd van 

een vast of regelmatig inkomen en sociale zekerheid. Uit de resultaten van het 

onderzoek blijkt dat er een tamelijk groot verschil is tussen de verschillende sectoren 

wat betreft de verdeling tussen werknemerschap en ondernemerschap. Zo blijkt dat 

56% van de ondernemers binnen de sector K&CE ook in loondienst is. Bij de sector M&E 

is dat 31% en bij de sector CZD is dat slechts 27% van de ondernemers.  

Slechts 31% van de sector M&E heeft klaarblijkelijk nog andere inkomsten naast 

inkomsten uit de eigen onderneming, terwijl de helft van deze sector in de afgelopen 

drie jaar zijn onderneming heeft gestart. Bij de sector CZD zijn deze percentages 

respectievelijk zelfs 27% en 46%. Binnen de sector K&CE blijkt een aanzienlijk groter 

percentage nog in loondienst te zijn, 56% en het percentage ondernemers dat in de 

afgelopen drie jaar de onderneming heeft gestart is 47%. Hieruit kan niet direct 

geconcludeerd worden dat de sectoren M&E en CZD het financieel beter doen omdat de 

ondernemers binnen deze sector klaarblijkelijk minder vaak ook nog in loondienst zijn 

dan de ondernemers binnen de sector K&CE. De mogelijkheid bestaat dat de 

ondernemers binnen de sectoren M&E en CZD via andere bronnen, zoals familie, 

financieel ondersteund worden, of dat het voor de ondernemers binnen de sector K&CE 

een bewuste keuze is om ook in loondienst te zijn. 

Figuur 9 
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3.2 Groei en ambitie 

In dit rapport wordt een verschil gehanteerd tussen groei en ontwikkeling. Groei heeft 

betrekking op de omvang van de onderneming (kwantitatief) en ontwikkeling op het 

professionele niveau van de onderneming (kwalitatief).  

Het TNO rapport Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie (2005) kaart een 

aantal belangrijke knelpunten aan die de creatief ondernemer kan belemmeren in zijn 

groei en ontwikkeling. De belangrijkste knelpunten bestaan op het gebied van het 

verkrijgen van kwalitatief personeel, financiering en administratieve lasten.65

3.2.1 Motivatie om de onderneming te starten 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Pricewaterhouse Coopers 

onderzoek gedaan naar de individuele keuzes tussen ondernemerschap en 

werknemerschap. Omdat de Nederlandse economie is gebaat bij meer mensen die 

besluiten ondernemer te worden en dat ook willen blijven, wilde het ministerie inzicht 

krijgen in de belangrijkste drempels voor mensen om ondernemer te worden. Uit het 

onderzoek blijkt dat nagenoeg alle werknemers er netto financieel op achteruit zouden 

gaan als ze ondernemer zouden worden. Maar met name jonge mensen (25-34 jaar) 

ondervinden sterke (institutionele) prikkels om ondernemer te worden of juist te 

blijven.

  

66 De definitie van  ‘prikkel’ is de mate waarin de instituties (zoals de overheid) 

invloed hebben op het verwachte bruto-netto traject. Stel dat een maatmens €40.000,- 

bruto per jaar verdient en dat hij hier als werknemer €20.000,- en hier als ondernemer 

€30.000,- netto per jaar aan overhoudt. Deze maatmens heeft in dit voorbeeld dan een 

prikkel van €10.000,- (oftewel 25%) om ondernemer te worden.67

Uit de top drie blijkt dat de belangrijkste redenen voor de ondernemers om voor zichzelf 

te beginnen, intrinsiek zijn. Ze zijn gestart omdat ze eigen baas willen zijn, specifieke 

werkzaamheden willen verrichten of vanwege de uitdaging. Dit geldt voor alle drie de 

sectoren. Opvallend is dat het voor 15% van de creatieven binnen de sector K&CE, 18% 

 Uit de antwoorden 

van de respondenten blijkt, dat de eventuele financiële achteruitgang vrijwel geen rol 

speelt in hun overweging om ondernemer te worden. 

                                                         
65 Rutten, P., IJdens, T., Jocobs, D., Koch, K., Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie, TNO, 
Delft, 2005, p. 5-8. 
66 Schretlen, J.H., et. al., Vissers en Jagers. Over de financiele bias in de instituties die de keuze tussen 
ondernemerschap en werknemerschap beïnvloeden, Pricewaterhouse Coopers Den Haag, 2002, p. 7. 
67 Idem 66, p. 18. 
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bij de sector M&E en 13% bij de sector CZD, geen bewuste keuze is geweest om voor 

zichzelf te beginnen, maar dat het zo is gelopen. Wellicht kan dat betekenen dat het voor 

een aantal van hen vanzelfsprekend is geweest om te starten als zelfstandige. Een groot 

percentage van ondernemers heeft een kunstopleiding gevolgd en heeft deze in de 

afgelopen vijf jaar afgerond.68

Figuur 10 

 Ondernemerschap is de afgelopen jaren een steeds 

belangrijkere rol gaan spelen binnen het kunstonderwijs, waardoor het voor de 

studenten vanzelfsprekend is geworden om voor zichzelf te beginnen. 

 

3.2.2 Ambitie 

Op de vraag wat de ondernemers met hun onderneming willen bereiken, blijken het 

maken van mooie dingen en zelfontwikkeling de belangrijkste doelen. Slecht een klein 

percentage per sector heeft als doel zoveel mogelijk winst maken. Het zijn voornamelijk 

intrinsieke waarden die de ondernemers met hun bedrijf willen bereiken. Maar ook iets 

betekenen voor de wereld en mensen inspireren blijken belangrijke doelen voor de 

creatieven. Hier komt duidelijk de symbolische waarde naar voren die de kern vormt 

van de creatieve industrie zoals deze in de TNO definitie beschreven wordt. 
                                                         
68 Vraag 34 in de enquête vraagt de ondernemers naar het jaar dat zij hun opleiding hebben afgerond of 
wanneer zij deze verwachten af te ronden. Aangezien dit een open vraag is, is het niet mogelijk geweest 
deze vraag op te nemen in dit hoofdstuk. Wel blijkt uit deze resultaten dat bijna de helft van de 
ondernemers de afgelopen vijf jaar een opleiding heeft afgerond. 
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Vooral bij de sector K&CE blijken de intrinsieke waarden een belangrijke rol te spelen. 

Voornamelijk op het gebied van zelfontwikkeling en een betekenisvolle bijdrage leveren 

aan het vakgebied scoort deze sector hoger dan de andere twee sectoren. Vernieuwend 

bezig zijn blijkt voor de sectoren M&E en CZD een iets grotere rol te spelen dan bij de 

sector K&CE. Wellicht ligt hier een deel van de innovatieve kracht van de sector.
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Wat wil je bereiken met de onderneming? 
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De manier waarop de ondernemers willen dat hun bedrijf zich de komende jaren zal 

ontwikkelen verschilt sterk per sector. Zo geeft 14% van de sector M&E en 17% van de 

sector CZD aan te willen groeien in het aantal werknemers, terwijl dit bij de sector K&CE 

slechts 3% is. Op het gebied van winst optimalisatie blijkt de sector CZD het meest 

ambitieus. 22% van de ondernemers binnen deze sector geeft aan zich de komende 

jaren op dat gebied te willen ontwikkelen, tegenover 17% bij de sector M&E en 16% bij 

de sector K&CE. Overeenkomstig geeft het merendeel (70%) van alle ondernemers uit 

het onderzoek aan de komende jaren beter te willen worden. Vooral voor de 

ondernemers binnen de sector K&CE blijkt dat een belangrijke ambitie. Ook bekender 

willen worden met het bedrijf blijkt voor elke sector een belangrijk punt waar men zich 

op wilt ontwikkelen. 

Manier van ontwikkeling in de komende jaren 

Figuur 14 

 

Figuur 15 
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Figuur 16 

 

Uit de bovenstaande resultaten kan worden opgemaakt dat de sector K&CE meer gericht 

is op ontwikkeling en de sectoren M&E en CZD naast ontwikkeling ook willen groeien. In 

het TNO rapport Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie wordt beweerd 

dat het verkrijgen van kwalitatief personeel een knelpunt is voor groei bij creatief 

ondernemers. Echter blijkt dat zij niet de ambitie hebben om meer personeel in dienst te 

nemen en lijken de knelpunten dus meer te zitten in het (middels het al dan niet 

aanwezige netwerk) kunnen inhuren van expertise. 

3.2.3 Ontwikkeling en strategie 

Het ontwikkelen van een strategie en een lange termijnplanning zijn noodzakelijk voor 

de ontwikkeling van een onderneming. Volgens Hagoort (1998) maken creatief MKB’ers 

geen lange termijnplanningen omdat ze dit niet als noodzakelijkheid zien. Zoals in 

hoofdstuk 2 wordt beschreven is het ontwikkelen van een strategie is echter wel 

noodzakelijk om een onderneming systematisch te kunnen laten groeien en 

ontwikkelen.69

Ook bij de ondernemers in de gemeente Utrecht blijkt dat een groot deel geen 

langetermijnplanning of een strategie heeft voor de komende jaren. De sector K&CE 

heeft het grootste percentage ondernemers dat geen langetermijnplanning heeft. 

  

 

 

                                                         
69 Hagoort, G., Strategische dialoog in de kunstensector. Interactieve strategievorming in een 
kunstorganisatie, Delft, 1998, p. 68. 
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Figuur 17 

 

Voor de creatieve productie binnen de sector K&CE geldt doorgaans dat artistieke 

motieven en een bepaalde esthetische noodzaak centraal staan en pas in de tweede 

instantie andere motieven, zoals economische een rol spelen. Meer dan in andere 

onderdelen van de creatieve industrie staat in de kunsten het artistieke en creatieve 

genie centraal.70

3.2.4 Financiën 

Ondanks de afwezigheid van een strategie bij veel ondernemers, blijkt dat bij een ruime 

meerderheid binnen elke sector, de financiële positie van het bedrijf in het jaar 2010 

winstgevend is geweest. Een opvallend groot percentage weet niet of het bedrijf winst of 

verlies heeft gemaakt, of zegt dat de vraag niet van toepassing is. Binnen de sector K&CE 

is dit 19%, binnen M&E 13% en binnen de sector CZD is dit 14%. 

 Doordat er veelal wordt gericht op het creatieve proces, blijft het 

zakelijke aspect van de onderneming vaak achter. Aangezien strategie en een 

langetermijnplanning noodzakelijk zijn voor groei en ontwikkeling van een 

onderneming, liggen hier dus belangrijke kansen voor de creatief ondernemers binnen 

alle drie de sectoren. 

                                                         
70 Rutten, P.W.M., Koops, R.O., en Roso, M.C.M., Creatieve industrie in de SBI 2008 bedrijfsindeling, Delft, 
2010, p. 5. 
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Dit percentage dient echter genuanceerd te worden. De ondernemers hebben namelijk 

niet de mogelijkheid gekregen om te antwoorden met ‘quitte gedraaid’. Ook bestaat de 

mogelijkheid dat op het moment van het invullen van de enquête, er nog geen zicht was 

op de financiële positie van het bedrijf in 2010, omdat het boekjaar nog niet was 

afgesloten en de balans nog niet opgemaakt. Wel dient opgemerkt te worden dat veel 

zelfstandig ondernemers verplicht zijn om vier maal per jaar hun BTW-opgave in te 

dienen bij de belastingdienst. Dergelijke cijfers dienen dus inzichtelijk te zijn. Wanneer 

dit niet het geval is, kan dit problemen opleveren bij de boekhouding van de 

onderneming. Het inzichtelijk hebben van deze informatie, is een belangrijk aspect van 

het ondernemerschap en kan van grote invloed zijn op de financiële positie en het 

succes van een onderneming. 

Figuur 18 

Financiële positie van de onderneming in 2010 en in 2011 
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bij de sector CZD met 14%. Kortom, de ondernemers zijn positief over de toekomstige 

financiële positie van hun onderneming, met name de ondernemers binnen de sector 

K&CE. Mijns inziens zijn de sectoren wel erg opportunistisch en wellicht niet geheel 

reëel. Zeker gezien het feit dat een groot percentage ondernemers geen helder zicht 

heeft op de financiële positie van het bedrijf en ook geen strategie heeft ontwikkeld voor 

de komende jaren. 

Wel dient opgemerkt te worden dat deze gegevens zijn verzameld voor de 

bekendmaking van de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector in juni 2011. 

3.2.5 Financiering 

Het TNO rapport Knelpunten in creatieve productie  stelt dat toegang tot kapitaal in de 

creatieve productie een belangrijk probleem is, vooral in de opstartfase. Externe 

geldschieters vinden het investeren in een specifieke productcategorie (zoals vaak het 

geval is bij de creatieve industrie) vaak een groot risico.71 Tevens kost het aanvragen 

van subsidies en fondsen veel tijd.72

Binnen de sector K&CE geeft 14% van de ondernemers aan, wel problemen te hebben 

gehad met de financiering bij de start van de onderneming. Bij de sector M&E is dat 

percentage 16% en bij de sector CZD is dat 12%. 

 Echter blijkt dat 86% van alle respondenten géén 

problemen heeft gehad met de financiering bij het starten van de onderneming.  

Het lage percentage creatieven dat problemen heeft gehad met de financiering bij de 

start van de onderneming kan zijn oorsprong hebben in de huisvesting van het bedrijf. 

Veel creatief MKB’ers kiezen voor werk aan huis of vestigen zich in een broedplaats of 

creatief cluster.73

                                                         
71 Rutten, P., et. al., Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie, TNO, Delft, 2005, p. 87. 

 Door de flexibiliteit van de ondernemers en nieuwe technologieën is 

het makkelijker geworden om een bedrijf vanuit huis te beginnen. Vooral 

ondernemingen in de sector CZD kunnen hier hun voordeel mee doen, doordat zij weinig 

fysieke middelen (en dus een relatief klein startkapitaal) nodig hebben om hun diensten 

of producten aan te bieden. Bij deze sector is het percentage ondernemers dat aangeeft 

problemen te hebben gehad met de financiering bij de start van de onderneming het 

laagst. 

Het moeilijk verkrijgen van subsidie blijkt bij elke sector het grootste knelpunt. Tevens 

72 EIM, Meer en beter ondernemerschap. Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid Ministerie van 
Economische Zaken 2003-2007, Zoetermeer, 2008, p. 126. 
73 Kooyman, R., The Dutch: Being unnoticed. The creative economy revisited, HKU Utrecht, 2009, p. 27-29. 
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blijkt uit de antwoorden van alle drie de sectoren, dat het aanvragen van ondersteuning 

bij de overheid, fondsen of publieke stimuleringsmaatregelen veel tijd kost.  

Uit de open reacties op deze vraag blijkt dat veel ondernemers hun onderneming op 

eigen kracht van de grond willen krijgen en dus geen leningen aan willen gaan. 

Problemen kunnen zich dan voor gaan doen wanneer het eigen spaargeld op is, 

waardoor het moeilijk is om verder te groeien of men ernaast in loondienst moet gaan 

werken. 

Knelpunten rondom financiering 
Figuur 19 

 

Figuur 20 
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Figuur 21 

 

Figuur 22 
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Figuur 23 

 

Financiële ondersteuning blijkt vooral nodig voor de productie van het product of de 

dienst of voor de creatie van het product of de dienst.  

 

3.2.6 Inkomsten 
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subsidie. Dit is een opvallend klein percentage en gaat dus in tegen het algemene beeld 

dat er bestaat, dat creatieven sterk afhankelijk zijn van subsidie.  

De overheid stimuleert cultureel ondernemerschap door te investeren in grotere 
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worden gestimuleerd in het professionaliseren van hun ondernemerschap. Op deze 
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werkzaamheden. 

  

4% 

7% 

0% 

2% 

1% 

5% 

7% 

0% 

1% 

3% 

6% 

4% 

0% 

1% 

1% 

Creatie van product of dienst 

Productie van product of dienst 

Distributie van product of dienst 

Promotie van product of dienst 

Voor innovatie, zodat het bedrijf zich kan 
aanpassen aan de markt 

Waarvoor is de financiele ondersteuning nodig 
Creatieve zakelijke dienstverlening Media en entertainment Kunsten en cultureel erfgoed 



55 
 

Inkomstenbronnen van de onderneming in 2010 

     

               Figuur 24                                               Figuur 25                      Figuur 26 
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3.3 Klanten en opdrachtgevers 

Klanten en opdrachtgevers zijn logischerwijs van groot belang voor het succes van een 

onderneming. Door inzicht te verkrijgen in het soort opdrachtgevers en klanten van de 

ondernemers en de herkomst ervan, kan geïnventariseerd worden of er mogelijk nieuwe 

groepen klanten benaderd kunnen worden in de toekomst. 

3.3.1 Herkomst van de opdrachtgevers 

Een groot deel van de opdrachtgevers van de creatief ondernemers blijkt uit de eigen 

gemeente of provincie te komen. Vooral binnen de sectoren K&CE en CZD blijkt dat het 

geval. De sector M&E blijkt het grootste percentage ondernemers te hebben dat (ook) 

klanten en/of opdrachtgevers buiten Nederland heeft gehad in 2010. 

Figuur 27 
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Figuur 28 
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3.4 Samenwerken en netwerken 

Samenwerken en netwerken zijn belangrijke factoren voor groei van een onderneming 

en behoren volgens Hagoort en Kooyman tot één van de kernkwaliteiten van een 

ondernemer in de creatieve industrie.74 Veel creatieve ondernemingen genereren hun 

opdrachten door middel van netwerken, daarom is het belangrijk dat de ondernemers 

deze kansen verder uit blijven bouwen. Om als onderneming te kunnen innoveren, is het 

van belang om te netwerken. De Jong en Hulsink concluderen over innovatie in kleine 

Nederlandse bedrijven dat de meeste innovaties tot stand komen met ondersteuning uit 

de externe omgeving, dus het netwerk waar de ondernemer zich in bevindt.75

Aangezien creatieve bedrijven vaak klein van omvang zijn, kan samenwerken belangrijk 

zijn voor de ontwikkeling van de onderneming. Wanneer creatief MKB’ers samenwerken 

kunnen zij bijvoorbeeld grotere projecten aannemen en voor grotere projecten kan 

projectfinanciering aangevraagd worden. Ook kan samenwerken ervoor zorgen dat er 

geen externe deskundigen ingehuurd hoeven te worden voor bepaalde zaken, waardoor 

er efficiënter en goedkoper gewerkt kan worden.

 

76

3.4.1 Netwerken 

Netwerken kan op verschillende manieren en kan voor diverse onderdelen van een 

onderneming van belang zijn. Daarom is aan de respondenten gevraagd welke typen van 

informeel contact belangrijk zijn voor het succes van de onderneming. De resultaten zijn 

in figuur 31 weergegeven.  Hieruit valt te concluderen dat online communities een veel 

minder belangrijke rol spelen dan bijvoorbeeld contact met vrienden uit hetzelfde 

vakgebied. Online communities blijken bij de sectoren M&E en CZD op de vijfde plaats te 

eindigen van de zeven en bij de sector K&CE op de zesde plaats. Sociale media spelen in 

dit geval dus een minder belangrijke rol bij de successen van de ondernemingen dan 

vaak wordt beweerd. Hier liggen klaarblijkelijk nog kansen voor de creatief 

ondernemers, aangezien diverse onderzoeken het belang van sociale media voor het 

succes van een onderneming hebben aangetoond. 

Een mogelijke verklaring voor het matige gebruik van online communities, kan het grote 

 

                                                         
74 Hagoort, G., Kooymoan, R., et. al., The entrepreneurial dimension of the cultural and creative industries, 
HKU Utrecht, 2010, p. 13. 
75 Jong, J.P.J. de, Hulsink, W., Patterns of innovation networking in Dutch small firm. EIM Zoetermeer, 2010 
76 Cohen, L., Groep, R. Van der, Hinte, Oosteren, C. Van, Monitor creatieve industrie 2008. Gemeente 
Amsterdam, Amsterdam, 2009, p. 63. 
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aantal startende ondernemers onder de respondenten zijn.  Startende ondernemers 

bevinden zich veelal in een fase waarin familie en vrienden belangrijk zijn voor het 

succes van hun onderneming, omdat zij hen aan opdrachten helpen of het bedrijf 

ondersteuning bieden.  

Verder valt op te merken dat informele contacten met andere bedrijven belangrijker zijn 

voor ondernemers binnen de sector CZD, dan binnen de andere twee sectoren. De 

verklaring hiervoor ligt ogenschijnlijk in de feit dat bedrijven het belangrijkste type 

opdrachtgever is voor de sector CZD. 

3.4.2 Samenwerken 

De creatief ondernemers werken voornamelijk samen op het gebied van creëren en 

ontwerpen en op het gebied van produceren en organiseren (figuur 29). Gebieden 

waarop beduidend  minder wordt samengewerkt zijn opleiden en onderzoeken en 

archiveren en behouden, echter wordt er aan deze activiteiten per definitie minder tijd 

besteed. 

Samenwerken gebeurt voornamelijk met andere creatieve bedrijven (figuur 30). Ook 

wordt er tamelijk veel samengewerkt met bedrijven buiten de creatieve sector, zoals het 

bedrijfsleven. De sector waarin het meest wordt samengewerkt met bedrijven buiten de 

creatieve sector is de CZD. Binnen de sector K&CE wordt er beduidend minder 

samengewerkt met bedrijven buiten de creatieve sector, 14% minder dan binnen de 

sector CZD. Binnen de sector K&CE spelen artistieke motieven vaak een belangrijkere rol 

dan binnen de overige twee sectoren. Hierdoor zullen zij meer op artistieke excellentie 

gericht zijn en hierdoor minder aansluiting zoeken met bijvoorbeeld meer commerciële 

bedrijven. Tevens zijn het voornamelijk de ondernemingen binnen de sectoren M&E en 

CZD die vanwege hun innovatieve insteek interessant zijn voor het bedrijfsleven. 

Samenwerken gebeurt voornamelijk met personen en/of bedrijven binnen de gemeente 

en provincie Utrecht (figuur 32-34). Vooral de sector K&CE vindt 

samenwerkingspartners uit de eigen gemeente en provincie. Bijna een kwart van de 

ondernemers uit elke sector heeft samenwerkingspartners in de rest van de Randstad. 

Er is slechts een klein percentage ondernemers dat samenwerkt met personen of 

bedrijven buiten Nederland. Binnen de sector M&E ligt dit percentage echter wel 

opvallend hoger dan bij de andere twee sectoren. De creatief ondernemers werken dus 
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voornamelijk samen met andere creatieve bedrijven uit de gemeente en provincie 

Utrecht en ook hun opdrachtgevers komen uit de eigen gemeente of provincie. 

Figuur 29 

 

Figuur 30 
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Figuur 31 
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Waar zijn de belangrijkste samenwerkingspartners  

vooral gevestigd 

Figuur 32 

 

Figuur 33 

 

Figuur 34 
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3.5 Professionaliseren 

Het TNO rapport Knelpunten in creatieve productie stelt dat in een groot aantal sectoren 

binnen de creatieve industrie te weinig kennis heeft op het terrein van de economische 

benutting van de resultaten van creatieve productie. De mensen die werkzaam zijn in 

deze sectoren besteden hun motivatie eerst en vooral aan de inhoudelijke, creatieve 

activiteiten en niet op de zakelijke aspecten van het culturele ondernemerschap. Vaak 

zijn de bedrijven en instellingen te klein om specifiek personeel aan te trekken voor 

meer bedrijfsmatige aspecten. Daarom is die kant van het ondernemen vaak 

ondergeschikt aan de creatieve activiteiten. Daardoor blijven kansen voor 

doorontwikkeling van de activiteiten naar een grotere schaal on- of onderbenut.77

Ook Hagoort en Kooyman wijzen erop dat creatief MKB’ers vaak vaardigheden missen 

waardoor kansen onbenut blijven en groei wordt tegengehouden.

  

78 Echter wordt in het 

rapport Meer en beter ondernemerschap, Beleidsdoorlichting Ondernemerschapbeleid 

Ministerie van Economische Zaken 2003-2007 van EIM geconcludeerd, dat 

bewustwording bij MKB’ers over de noodzaak van bijscholing met betrekking tot 

ondernemerschapvaardigheden waarschijnlijk nog te wensen over laat.79

3.5.1 Kennis en vaardigheden 

De beweringen in het TNO rapport en van Hagoort en Kooyman worden ondersteund 

door de antwoorden van de ondernemers.  Aan hen is gevraagd welke vaardigheden zij 

zouden willen verbeteren en daaruit blijkt dat dat voornamelijk bedrijfsmatige 

vaardigheden  zijn. Vooral op het gebied van visie- en strategievorming, 

netwerkvaardigheden en marketing en communicatie blijken de ondernemers zich te 

willen verbeteren. Dit zijn juist de ondernemerschapvaardigheden waar het rapport van 

het EIM op wijst. De creatief ondernemers zijn zich blijkbaar wel bewust van het belang 

van het ontwikkelen van deze vaardigheden. Hieruit valt op te maken dat creatief 

 Wanneer de 

ondernemers zich niet (voldoende) bewust zijn van het belang van scholing ter 

verbetering van hun ondernemerschapvaardigheden, lopen zij wellicht kansen mis die 

kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van hun onderneming. 

                                                         
77 Rutten, P., et. al., Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie, TNO, Delft, 2005, p. 95. 
78 Hagoort, G., Kooyman, R., Study on the entrepreneurial dimension of cultural and creative industries. 
Progress & Interim Report, Utrecht, 2010, p. 138. 
79 EIM, Meer en beter ondernemerschap. Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid Ministerie van 
Economische Zaken 2003-2007, Zoetermeer, 2008, p. 53. 
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MKB’ers meer de noodzaak zien van scholing met betrekking tot 

ondernemerschapvaardigheden, ten opzichte van andere sectoren binnen het midden- 

en kleinbedrijf.  

Een opvallend verschil tussen de sectoren is het percentage ondernemers dat 

leiderschapsvaardigheden wilt verbeteren. Het aantal ondernemers dat deze 

vaardigheden wilt verbeteren ligt binnen de sector K&CE beduidend lager dan bij de 

andere twee sectoren. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat de ondernemers 

binnen de sector K&CE minder gericht zijn op groei, waardoor zij dus ook minder vaak 

mensen in dienst hebben. Leiderschapsvaardigheden zijn voornamelijk van belang 

wanneer er personeel in dienst is. 

Een ander opvallend verschil tussen de sectoren is het aantal ondernemers dat wilt 

leren om meer risico’s te durven nemen. Ondernemers binnen de sector CZD hebben 

klaarblijkelijk de minste behoefte om deze vaardigheid te verbeteren. Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou ik niet kunnen geven. Wel zou het interessant zijn om te 

achterhalen of zij al over deze vaardigheid beschikken, of dat zij geen behoefte ervaren 

om deze te ontwikkelen. Het durven nemen van risico’s is namelijk een belangrijk aspect 

van het ondernemerschap. 

Te verbeteren vaardigheden 

Figuur 35 
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Figuur 36 

 

Figuur 37 
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van sociale media voor creatief MKB’ers. Het onderzoek Mix and Match. Het gebruik van 

digitale media in het MKB van EIM (2011) laat de invloed van sociale media voor 

verschillende bedrijfsdoeleinden in het MKB zien. Het gebruik van sociale media kan 

onder andere worden ingezet voor omzetverhoging, relatiebeheer of  uitbreiding van het 

klantenbestand. Ook het opzoeken van oude contacten, het opdoen van nieuwe ideeën 

en kennisvergaring blijken doelen voor het gebruik van sociale media. Uit het onderzoek 

blijkt dat door middel van het juiste gebruik van online communities, betere 

bedrijfsresultaten kunnen worden gehaald door het MKB. Hier liggen dus belangrijke 

kansen voor de creatief ondernemers.  

In vergelijking tussen de verschillende sectoren valt op te merken dat de sectoren M&E 

en CZD meer geïnteresseerd zijn in toekomstscenario’s voor de creatieve onderneming 

dan de sector K&CE. Hieruit valt op te maken dat de sectoren M&E en CZD meer gericht 

zijn op de professionalisering van hun onderneming. De sector M&E is beduidend meer 

geïnteresseerd in veranderingen omtrent auteursrechten door de digitalisering. Een 

logische verklaring hiervoor is dat deze sector ook meer met het gebruik van 

auteursrechten te maken heeft.  

Figuur 38 

Over welke onderwerpen zouden de ondernemers meer willen weten? 
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3.5.2 Verder leren 

De ondernemers leren het liefst verder door middel van eenmalige bijeenkomsten, zoals 

een workshop of een congres. Een tamelijk groot percentage ondernemers binnen de 

sector CZD ten opzichte van de andere twee sectoren, zou graag verder leren door 

middel van een cursus van meerdere dagen of avonden, om op die manier ergens dieper 

op in te kunnen gaan. De sector CZD is ogenschijnlijk bereid om meer tijd en energie te 

steken in persoonlijke ontwikkeling voor de verbetering van de onderneming. 

Persoonlijke coaching blijkt ook in trek bij de ondernemers uit iedere sector. In de open 

reacties wordt door de ondernemers aangegeven dat men de voorkeur geeft aan leren 

door te doen. Praktische, korte bijeenkomsten zouden waarschijnlijk de meeste 

ondernemers aanspreken. 

Op welke manier wordt er het liefst verder geleerd 

Figuur 39 
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Figuur 40 

 

Figuur 41 
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zullen de onderzoeksresultaten verder geanalyseerd worden en wordt er tevens 

gekeken naar de kansen voor de ondernemers in het algemeen en per sector. 

Concluderend kan over de enquête resultaten worden gezegd dat het vooral een beeld 

geeft van de recent gestarte ondernemers, aangezien 46% van de respondenten in de 

afgelopen drie jaar met de onderneming is gestart.  
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4. Groei en ontwikkeling per sector 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de enquête per thema inzichtelijk 

gemaakt. Tevens zijn de meest opvallende uitkomsten beschreven per sector en worden 

er enkele mogelijke kansen voor groei en ontwikkeling aangestipt. In dit hoofdstuk 

zullen de resultaten verder geanalyseerd en geïnterpreteerd worden per sector. De  

groei en ontwikkeling van de creatief ondernemers zal in kaart worden gebracht. Tevens 

zal er per sector gekeken worden naar de kansen voor groei en/of ontwikkeling aan de 

hand van de factoren die hierop van invloed zijn, genoemd in hoofdstuk 1 en 2. 

Vervolgens zal er kritisch worden gekeken naar de groei- en ontwikkelingsrichting van 

de sectoren. Uit het stimuleringsbeleid van de overheid blijkt namelijk dat zij meer 

geïnteresseerd raakt in economische groei die de creatieve industrie genereert, maar 

minder oog krijgt voor de artistieke en sociale aspecten van de sector. Waar liggen dan 

kansen voor de verschillende sectoren om tot duurzame groei en ontwikkeling te komen 

en welke rol ligt hiervoor bij de overheid en gemeente?  

 

4.1 Groei en ontwikkeling binnen de sector Kunsten en Cultureel Erfgoed 

De sector kunsten en cultureel erfgoed heeft met 85% het grootste percentage zzp’ers 

binnen de creatieve industrie en slechts 17% geeft aan meerdere mensen werkzaam te 

hebben binnen de onderneming. Slecht 3% van de meeste ondernemers binnen de 

sector heeft de ambitie om te groeien in aantal werknemers, dit is een veel lager 

percentage dan bij de andere twee sectoren. 

De sector heeft het grootste percentage hoogopgeleiden en het grootste percentage 

ondernemers dat een kunstopleiding heeft gevolgd, namelijk 77%. De sector ontwikkelt 

zich dan ook voornamelijk op artistieke excellentie en minder op het gebied van 

ondernemerschap. Het blijkt dat zowel de startmotieven voor de ondernemers als de 

ambities voor groei en ontwikkeling, voornamelijk intrinsiek zijn.  De ondernemers 

binnen de sector kunsten en cultureel erfgoed hebben de meeste intrinsieke motivatie 

gehad om te starten als ondernemer. Het is mijns inziens opvallend dat zij niet het 

hoogste percentage hebben, ten opzichte van de andere twee sectoren, dat aangeeft dat 

het ondernemerschap geen bewuste beslissing is geweest, maar dat het zo is gelopen. 

Een groot deel van deze sector schaart zich namelijk onder beeldend kunstenaar en 
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zoals beschreven in hoofdstuk twee wijst Vuyk op de vanzelfsprekendheid van het 

ondernemerschap voor kunstenaars. Ook Arlette Kerkhof80

Gezien het hoge percentage respondenten dat aangeeft meer te willen gaan verdienen, 

en het ten opzichte van de andere sectoren lage percentage respondenten dat in 2010 

winst heeft gemaakt met de onderneming, valt te concluderen dat het hoge percentage 

ondernemers dat (nog) in loondienst is, een gevolg is van de (te) lage financiële 

opbrengsten vanuit de onderneming. Dit kan vervolgens zijn weerslag hebben op het 

ondernemerschap waardoor de ondernemers minder snel zullen kunnen groeien en 

ontwikkelen als ondernemer. Abbing beweert in zijn boek Why Are Artists Poor? The 

exceptional Economy of the Arts

 wijst tijdens een 

bijeenkomst ten behoeve van een analyse van de enquêteresultaten op de 

vanzelfsprekendheid van het ondernemerschap voor beeldend kunstenaars. Wellicht dat 

dit besef van vanzelfsprekendheid voor het ondernemerschap de afgelopen jaren is 

gegroeid vanwege de toegenomen aandacht voor ondernemerschap binnen 

kunstonderwijs. 43% van de ondernemers is in de afgelopen drie jaar gestart met de 

onderneming, dus dit kan zijn weerslag hebben in de keuze voor ondernemerschap. 

81

                                                         
80 Arlette Kerkhof is beleidsmedewerker bij het bestuursbureau van de faculteit Beeldende Kunst en 
Vormgeving en hoofd van de master interieurdesign aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

 dat veel kunstenaars geen concessies willen doen aan 

hun artistieke vrijheid ten behoeve van de financiële positie van hun ‘onderneming’ en 

zij daarom vaak ook in loondienst moeten gaan werken. In hoeverre de behoefte aan 

artistieke vrijheid van invloed is op de te lage financiële opbrengsten vanuit de 

onderneming is niet te zeggen aan de hand van de enquêteresultaten.  

 Wellicht zouden de financiële opbrengsten verbeterd kunnen worden, wanneer 

de ondernemers strategischer naar hun onderneming zouden kijken. Veel ondernemers 

geven aan deze vaardigheden te willen verbeteren, dus hier liggen kansen voor de 

ontwikkeling van het ondernemerschap. De sector heeft het hoogste percentage 

ondernemers dat geen lange termijn planning heeft. Ongeveer een kwart heeft een 

planning voor het komende jaar, maar slechts 17% heeft een planning voor de komende 

drie jaar, dit is het laagste percentage ten opzichte van de andere twee sectoren. Zoals 

beschreven in hoofdstuk twee is het ontwikkelen van een visie van aanzienlijk belang 

voor een onderneming. Maar ook het beoordelen van de externe omgeving kan 

bijdragen aan het succes van het bedrijf. Zo blijkt uit de enquêteresultaten dat het  

81 Abbing, H., Why Are Artists Poor? The exceptional Economy of the Arts. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, Hoofdstuk 4: The Selflessy Devoted Artist. Are Artists Reward-Oriented?, 2002, p. 83. 
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belangrijkste type opdrachtgevers voor de K&CE ondernemers de non-profit sector is. 

Deze sector is zelf niet op winst gericht en is wellicht financieel gezien minder 

aantrekkelijk om voor te werken. Bedrijven zijn de tweede belangrijkste opdrachtgever, 

maar de sector loopt hierbij flink achter op de andere twee sectoren. Wanneer de 

ondernemers meer zouden investeren in informele contacten met mensen van andere 

bedrijven zouden zij wellicht meer opdrachten via het bedrijfsleven kunnen verwerven, 

of samenwerkingsverbanden aangaan. Een groot percentage van de ondernemers geeft 

namelijk wel aan meer te willen weten van creative partnerships. 

Tevens blijkt dat de meeste opdrachtgevers uit de eigen gemeente en provincie komen. 

Ook op het gebied van samenwerken haalt de sector zijn voornaamste partners uit de 

eigen gemeente of provincie. De eigen omgeving (geografisch) is blijkbaar belangrijk 

voor de sector wat betreft de opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Het bereik 

van de sector is hierdoor minder groot ten opzichte van de andere sectoren. Contact met 

vrienden uit hetzelfde vakgebied is voor de sector het belangrijkste type informeel 

contact voor het succes van de onderneming. Wellicht ligt hier een belangrijk 

verbeterpunt om het geografische bereik van de ondernemers te vergroten. 

Communicatie is hier een belangrijke factor, echter blijkt de sector hier als minste deze 

vaardigheden te willen verbeteren. Ook blijken online communities bij de sector van 

minder groot belang te zijn voor het succes van de onderneming dan bij de andere 

sectoren. Zij willen hier ook als sector minder over leren dan de andere sectoren, terwijl 

online communities van groot belang kunnen zijn voor het succes van de onderneming. 

Ook voor het creëren van bereik. Tevens kunnen online communities goed gebruikt 

worden voor het verwerven van kennis en niet alleen voor marketing.  

Echter wil de sector zich wel sterk verbeteren op het gebied van het durven nemen van 

risico’s en oplossingsgericht denken. Dit zijn belangrijke factoren voor het 

ondernemerschap. De manier waarop de sector zich wil ontwikkelen verschilt sterk van 

de andere sectoren. De ondernemers willen voornamelijk beter en bekender worden en 

meer gaan verdienen. Maar het optimaliseren van de winst wordt veel minder genoemd 

als te ontwikkelen gebied.  

Concluderend kan worden gezegd dat de sector K&CE sterk intrinsiek gemotiveerd is, 

zowel voor het starten van de onderneming als voor de ontwikkeling. De ondernemers 

zijn zich bewust van het belang van strategische ontwikkeling van het 
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ondernemerschap, echter gebeurt dit momenteel nog te weinig. Wat betreft 

communicatie- en marketing vaardigheden zou de sector zich meer kunnen 

ontwikkelen, zodat er meer opdrachten en samenwerkingsverbanden aangegaan 

kunnen worden met onder andere het bedrijfsleven. Het is mijns inziens goed dat de 

sector zich vasthoudt aan de artistieke excellentie van de onderneming, maar voor de 

continuïteit zou het zich iets opener kunnen opstellen. 

 

4.2 Groei en ontwikkeling binnen de sector Media en Entertainment 

De sector media en entertainment heeft het grootste percentage ondernemingen waar 

zes tot tien personen werkzaam zijn, en is de enige sector met een onderneming waar 24 

tot 49 personen werkzaam zijn. Dit maakt dat de ondernemingen binnen deze sector 

aanzienlijk groter zijn dan binnen de sector K&CE. Tevens heeft de sector de grootste 

groep ondernemers (50%) die de afgelopen drie jaar zijn gestart met de onderneming.  

Ongeveer een derde van de sector is naast ondernemer nog in loondienst, gezien het 

grote aantal starters is dit een relatief laag percentage. Zowel de motieven om te starten 

als ondernemer als de doelen die de ondernemers willen bereiken zijn intrinsiek. Mooie 

dingen maken en zelf ontwikkeling zijn de voornaamste doelen. Meer dan bij de andere 

sectoren willen de ondernemers vernieuwend bezig zijn, dit is een belangrijke motor 

voor innovatie. Beter en bekender worden zijn de twee belangrijkste punten waar de 

ondernemers zich op willen ontwikkelen. Maar de sector is ook gericht op groei, zowel 

in omvang als in omzet. Zo wil 14% van de ondernemers groeien in het aantal 

werknemers en heeft de sector het grootste percentage ondernemers dat de grootste 

speler wil worden van het vakgebied. 17% geeft aan de winst te willen optimaliseren.  

Strategisch gezien doet de sector het beter dan de andere twee sectoren, aangezien ze 

het kleinste percentage ondernemers heeft dat geen lange termijn planning heeft en het 

hoogste percentage ondernemers dat een planning heeft voor de komende drie jaar. Ook 

heeft de sector het laagste percentage dat geen zicht heeft op de financiële situatie van 

de onderneming. Tevens blijkt dat een groot percentage ondernemers deze 

vaardigheden wil verbeteren. Wel heeft de sector het grootste percentage ondernemers 

dat in 2010 verlies heeft geleden. Het blijkt dat ondernemers binnen de sector M&E ten 

opzichte van de andere sectoren de meeste problemen heeft gehad met de financiering 
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bij de start van de onderneming en de helft van de ondernemers is in de afgelopen 3 jaar 

gestart. Dit komt waarschijnlijk omdat het startkapitaal bij veel ondernemingen binnen 

deze sector hoger ligt vanwege aan te schaffen apparatuur. Tevens geven de 

ondernemers aan dat financiële ondersteuning nodig is om groei mogelijk te maken en 

voor innovatie, zodat het zich kan aanpassen aan de markt. De sector is dus gericht op 

groei door middel van innovatie. 

De meeste opdrachtgevers komen uit de gemeente of provincie, maar ten opzichte van 

de andere sectoren heeft M&E geografisch gezien het grootste bereik, ook in het 

buitenland. Ook wat betreft de samenwerkingspartners werkt de sector voornamelijk 

samen met partners uit de provincie of gemeente, maar heeft ten opzichte van de andere 

sectoren de meeste samenwerkingspartners in het buitenland. Samenwerkingspartners 

en opdrachtgevers uit het buitenland zijn interessant, zowel voor de creativiteit voor de 

ondernemers, als economisch gezien.  

Contact met vrienden uit hetzelfde vakgebied zijn het belangrijkste type informeel 

contact. Echter spelen online communities ten opzichte van de andere sectoren bij M&E 

een veel belangrijkere rol en de ondernemers geven aan dat ze hier ook meer over 

willen weten. Het is positief dat de sector het belang inziet van online communities voor 

hun onderneming. Met enige kennis en vaardigheden kunnen sociale media een zeer 

bruikbaar en goedkoop instrument zijn voor marketing doeleinden. 

De sector heeft het hoogste percentage ondernemers dat samenwerkt en doet dit 

voornamelijk met andere creatieve bedrijven op het gebied van creëren en ontwerpen. 

Zij zouden zich nog meer kunnen richten op samenwerking met het bedrijfsleven. Door 

zich meer te richten op informele contacten met mensen van andere bedrijven zou er 

meer samenwerking met bedrijven buiten de creatieve sector gegenereerd kunnen 

worden. Een meerderheid van de ondernemers geeft aan de netwerkvaardigheden te 

willen verbeteren, welke beslist zullen kunnen bijdragen aan een eventuele 

samenwerking. De cross over tussen de game industrie en het bedrijfsleven in de vorm 

van serious gaming zoals beschreven in hoofdstuk twee, is hiervan een goed voorbeeld 

uit de eigen sector. 

Concluderend kan worden gezegd dat de sector M&E zowel intrinsiek als extrinsiek 

gemotiveerd is en open staat voor groei in de vorm van personeel als omzet. De sector 
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heeft geografisch gezien een groot bereik en ziet het belang in van netwerken en 

communicatie voor het succes van de onderneming. Financiële ondersteuning zou voor 

de sector, meer dan bij de andere twee sectoren van belang kunnen zijn om groei en 

ontwikkeling mogelijk te maken omdat veel ondernemingen investeringen moeten doen 

voor apparatuur.  

 

4.3 Groei en ontwikkeling binnen de sector Creatieve Zakelijke Dienstverlening 

De sector heeft het laagste aantal zzp’ers en het hoogste aantal ondernemers dat als 

rechtsvorm een BV of een maatschap heeft. De sector heeft de meeste mensen werkzaam 

binnen de ondernemingen en voornamelijk bedrijven waar 2 tot 5 personen werkzaam 

zijn. 46% van de ondernemers is in de afgelopen drie jaar gestart en slechts 27% 

procent van de gehele sector is naast ondernemer ook nog in loondienst. Dit voorspelt 

een positieve ontwikkeling. Hoe minder ondernemers ook in loondienst zijn hoe beter 

dat is voor de ontwikkeling van het ondernemerschap binnen de sector. Tevens heeft de 

sector het grootste percentage hoogopgeleiden, iets dat kansen biedt voor innovatie. 

Wel heeft de sector het laagste percentage ondernemers dat geen kunstopleiding heeft 

genoten, wellicht is dat één van de redenen dat de CZD ondernemers meer gericht zijn 

op winst en minder op artistieke excellentie dan de andere sectoren.  

De uitdaging en het eigen baas zijn, zijn voor de ondernemers de belangrijkste 

startmotieven geweest. De sector heeft het grootste percentage ondernemers dat 

aangeeft dat het ontdekken van een gat in de markt de reden is geweest voor het 

ondernemerschap. Dit is een belangrijk aspect voor de innovatieve kracht van de sector. 

Ten opzichte van de andere twee sectoren blijkt de sector het laagste percentage 

ondernemers te hebben waarvoor het ondernemerschap geen bewuste keuze is 

geweest, of waarvoor het uit nood is geboren door de omstandigheden. De 

startmotieven zijn dus zeer bewust geweest voor de meeste ondernemers, wat een 

positieve invloed heeft op het ondernemerschap. 

Net als binnen de andere sectoren blijkt voor de CZD ondernemers het maken van mooie 

dingen, zelf ontwikkeling en mensen inspireren de belangrijkste doelen die ze willen 

bereiken met hun onderneming. Toch bestaat er binnen de sector het hoogste 

percentage ondernemers dat zoveel mogelijk winst wil maken en dat wil inspelen op de 
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ontwikkelingen in de markt. Wederom blijkt de meer innovatieve ambitie van de sector 

ten opzichte van de andere sectoren. De ondernemers verschillen aanzienlijk in de 

manier waarop zij zich wil ontwikkelen ten opzichte van de andere sectoren. Ondanks 

dat bekender en beter worden, en meer gaan verdienen in de top drie staan van de 

manier waarop de ondernemers zich in de komende jaren willen ontwikkelen, scoren de 

CZD ondernemers procentueel gezien aanzienlijk minder op deze punten. Winst 

optimalisatie en groeien in aantal medewerkers worden opvallend vaker genoemd door 

de ondernemers als een manier waarop zij zich de komende jaren willen ontwikkelen. 

Bijna de helft van de ondernemers heeft geen langetermijnplanning, 27% heeft een 

planning voor het komende jaar en 24% voor de komende 3 jaar. Dit is ten opzichte van 

de andere sectoren gemiddeld, maar in algehele zin ligt hier duidelijk een verbeterpunt 

voor de sector. 

Financieel gezien doen de ondernemers het nagenoeg als de beste. In het jaar 2010 

hebben zij de meeste winst gemaakt en dit verwachten zij in 2011 voort te zetten. 

Tevens heeft de sector het minste verlies geleden en heeft zij ook als beste zicht op de 

financiële positie in zowel 2010 als 2011. Ook zijn de ondernemers mijns inziens het 

meest realistisch in hun verwachtingen voor het volgende jaar gezien de kleinere 

verschillen tussen de financiële positie van 2010 en 2011 ten opzichte van de andere 

sectoren. Ook heeft de CZD sector het laagste percentage ondernemers dat problemen 

heeft gehad met de financiering van de onderneming, echter is het mogelijk dat de 

oorzaak hiervan ligt bij de over het algemeen lage opstartkosten van een onderneming 

in deze sector. 

Net zoals bij de andere sectoren komen de meeste opdrachtgevers uit de gemeente of de 

provincie. In tegenstelling tot de andere sectoren zijn bedrijven het belangrijkste type 

opdrachtgever voor de ondernemers. Ook consumenten blijken een belangrijke groep 

opdrachtgevers, maar de non-profit sector is beduidend van minder groot belang. Hier 

ligt wellicht één van de oorzaken voor de betere financiële positie van de sector.  De 

ondernemers geven aan dat informele contacten met mensen van andere bedrijven het 

belangrijkste zijn voor het succes van de onderneming. Blijkbaar investeren de 

ondernemers in deze contacten, waardoor bedrijven de belangrijkste groep 

opdrachtgevers zijn. De ondernemers werken ten opzichte van de andere sectoren het 

meeste samen en werken bovendien het meeste samen met bedrijven buiten de 
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creatieve sector. Voor deze samenwerkingsverbanden gaan de ondernemers vaker 

buiten de grenzen van de eigen gemeente of provincie dan de andere sectoren. Blijkbaar 

is het succes van de ondernemers minder afhankelijk van de directe omgeving en 

profileert de sector zich hiermee professioneler. 

Contact met vrienden uit hetzelfde vakgebied en met (oud) collega’s blijken voor de CZD 

ondernemers van minder belang dan bij de andere sectoren. In tegenstelling daartoe zijn 

contacten met anderen via trainingen of opleidingen of via professionele associaties, 

vakverenigingen en brancheorganisaties beduidend belangrijker. De helft van de 

ondernemers geeft aan dat online communities van belang zijn voor het succes van de 

onderneming en ook willen zij meer leren over de inzet ervan voor bijvoorbeeld 

marketing. Ook geeft een groot percentage van de ondernemers aan dat het meer wilt 

weten van creativiteit binnen organisatie en toekomstscenario’s voor creatieve 

ondernemingen. Aangezien een groot aantal ondernemers aangeeft visie, strategie en 

leiderschapsvaardigheden te willen verbeteren en meer wil weten van management 

theorie en tools duidt dit op de ambitie van professionele groei voor de organisaties. 

Concluderend kan worden gezegd dat de sector CZD ambitieus is in de innovatieve 

ontwikkeling van hun ondernemingen. Zij willen zowel groeien in de vorm van 

personeel als in de vorm van winst optimalisatie. Intrinsieke motivatie speelt zowel bij 

de startmotieven als bij de ontwikkeling van de ondernemers een zeer belangrijke rol, al 

spelen extrinsieke motieven ten opzichte van de andere sectoren een belangrijkere rol. 

De sector is zich bewust van het belang van strategievorming, al liggen hier wel 

verbeterpunten. De samenwerkingspartners en opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven 

bieden perspectieven voor groei en innovatie. 

 

4.4 Creatief ondernemend Utrecht  

In de bovenstaande alinea’s is per deelsector beschreven hoe zij groeit en zich 

ontwikkelt, op welke manier zij samenwerkt en netwerkt, professionaliseert en waar 

wellicht kansen liggen voor de creatief ondernemers. Echter kunnen er ook meer 

algemene uitspraken gedaan worden over de creatief ondernemers in de gemeente 

Utrecht, waardoor adviezen uitgebracht kunnen worden aan de gemeente en de 
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overheid met betrekking tot hun beleidsvoering ter stimulering van de creatieve 

industrie. 

Het onderzoek bevestigt dat, ondanks dat er verschillen zijn per deelsector, het 

merendeel van de creatief ondernemers een eenmanszaak heeft (de zogenoemde 

zzp’er). Wanneer er geen sprake is van een eenmanszaak, zijn de meeste 

ondernemingen zeer klein (minder dan 5 werknemers) te noemen. Ondernemingen 

waar wél meerdere personen werkzaam zijn, zijn vaak klein en maar weinig 

ondernemers hebben de ambitie om te groeien wat betreft personeel. Zowel de geringe 

grootte van de ondernemingen, als het hoge opleidingsniveau van de creatief 

ondernemers geven een hoge mate van flexibiliteit aan. Dit biedt aan de ene kant kansen 

voor de creatieve industrie als innovatiekracht, aan de andere kant benadrukt dit de 

potentie voor duurzame groei voor de creatief ondernemers, aangezien een toename in 

personeel de flexibiliteit van de ondernemers inperkt terwijl flexibiliteit juist een sterke 

factor is van de creatieve industrie. Ondanks dat de ondernemers binnen de sectoren 

M&E en CZD meer gericht zijn op groei in personeel ten opzichte van de sector K&CE, 

geeft slechts 14% van de M&E en 17% van de CZD ondernemers aan te willen groeien in 

werknemers.  

Intrinsieke waarden spelen een zeer belangrijke rol in de motivatie om te beginnen als 

zelfstandige. Belangrijkste reden om te starten met een onderneming is eigen baas zijn. 

Op de voet gevolgd door het kunnen verrichten van specifieke werkzaamheden en de 

uitdaging. Ook datgene wat de ondernemers met hun onderneming willen bereiken is 

veelal intrinsiek gemotiveerd. Hierbij zijn het maken van mooie dingen, zelfontwikkeling 

en andere mensen inspireren de belangrijkste doelen die men op het oog heeft. 

Winstoptimalisatie en marktvergroting blijven hier ver op achter. 

Het hebben van een strategie en een langetermijnplanning zijn noodzakelijk voor de 

groei en ontwikkeling van een onderneming. Toch blijkt dat bijna de helft van de creatief 

ondernemers, geen langetermijnplanning of een strategie heeft voor de komende jaren. 

Doordat er vaak wordt gefocust op het creatieve proces, blijft het zakelijke aspect van de 

onderneming vaak achter. Ook blijkt een aanzienlijk groot aantal ondernemers weinig 

zicht te hebben op de financiële positie van de onderneming. Opvallend is echter wel dat 

slechts een zeer klein percentage problemen heeft ondervonden met de financiering bij 

de start van de onderneming. Veel ondernemers blijken namelijk op eigen kracht hun 
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onderneming kan de grond te willen krijgen en willen dus geen leningen  aan gaan. 

Problemen blijken zich dan voor te doen wanneer het eigen spaargeld op is, waardoor 

het moeilijk is om verder te groeien of men gaat ernaast werken  in loondienst wat 

vervolgens zijn weerslag kan hebben op het ondernemerschap.  

Netwerken en samenwerken zijn belangrijke peilers voor de creatieve industrie. Veel 

ondernemingen genereren hun opdrachten door middel van netwerken. Daarnaast zijn 

creatieve ondernemingen kleinschalig en kan samenwerken belangrijk zijn in de 

ontwikkeling van de onderneming. Opvallend is dat de creatief ondernemers vooral 

samenwerken met andere ondernemingen uit de eigen gemeente en provincie en dat 

ook de opdrachtgevers regelmatig uit de eigen gemeente komen. Online communities, 

zoals Facebook en LinkedIn spelen een veel minder belangrijke rol in het succes van de 

onderneming dan contact met vrienden uit hetzelfde vakgebied. Echter geeft wel een 

groot deel van de ondernemers aan meer te willen weten van het gebruik van sociale 

media voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden of crowdfunding.  

De creatief ondernemers willen voornamelijk professionaliseren op het gebied van 

ondernemerschap. Vooral op het gebied van visie- en strategievorming, 

netwerkvaardigheden en marketing en communicatie blijken de ondernemers zich te 

willen verbeteren.  

 

4.5 Duurzame groei 

De creatief ondernemers zijn zich duidelijk aan het ontwikkelen en de overheid wil deze 

groei en ontwikkeling binnen de creatieve industrie maar al te graag stimuleren. Uit het 

overheidsbeleid van de afgelopen jaren ter stimulering van de creatieve industrie blijkt 

dat zij steeds meer geïnteresseerd raakt in de economische en innovatieve kracht van de 

sector en de positieve invloed daarvan op andere bedrijfstakken, maar ook minder oog 

blijkt te hebben voor de symbolische en immateriële waarde creërende aspecten van de 

sector. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de benoeming van de creatieve industrie als 

één van de negen topsectoren van Nederland waar de overheid de komende jaren flink 

in gaat investeren, maar vervolgens enorm gaat bezuinigen op de kunst en cultuur 

sector.  

De creatieve sector is volgens het rapport Creatieve industrie in topvorm als geen ander 
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in staat om een impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de economie.  In 

het rapport staan de speerpunten voor het stimuleringsbeleid beschreven. Zo pleit het 

rapport onder andere voor het stimuleren van de voortdurende aanwas van nieuwe 

start-ups en wil het bedrijven snel kunnen laten doorgroeien naar de wereldtop. 82  

Echter zou het economisch stimuleren van de creatieve industrie zou wel eens de 

doodsteek van de sector kunnen zijn, aangezien het principe van de creatieve sector 

haaks staat op een overheidsbeleid dat te veel oog heeft voor het economische aspect 

van diezelfde sector. Want uit de enquete resultaten blijkt dat het merendeel van de 

creatief ondernemers helemaal niet de behoefte heeft om sterk te groeien, maar dat zij 

meer waarde hechten aan artistieke en creatieve ontwikkeling en dat zij gemotiveerd is 

door intrinsieke aspecten. Er is hier wellicht sprake van een paradox. Omdat je eigenlijk 

zou denken dat het economisch stimuleren van een sector ten goede zou komen aan die 

sector, maar juist in dit geval kan dat tegen de sector zelf kleren, omdat creativiteit 

bestaat bij de gratie van vrije productie en op het moment dat die sector te veel geleid 

wordt door economische principes, wordt de sector aan banden gelegd en dat is juist 

niet wat er moet gebeuren bij die creatieve sector die juist zo gebaat is bij die creatieve 

vrijheid. Tevens blijkt uit onderzoek van Creative Cities Amsterdam Areas (CCAA) dat 

wanneer het overheidsbeleid zich te sterk focust op alleen de economisch aantrekkelijke 

sectoren en disciplines, de creatieve industrie uit balans kan raken. In Creatieve industrie 

als vliegwiel (2011) wordt verslag gelegd van het onderzoek naar de toegevoegde 

waarde van de creatieve industrie in Nederland, zowel maatschappelijk als economisch. 

Hierin wordt beweert dat de drie verschillende sectoren zeer nauw met elkaar in 

verbinding staan en dat er een constante wisselwerking plaatsvindt. Via allerlei 

netwerken zijn onderdelen van de creatieve industrie, waaronder de gesubsidieerde 

immers met de rest van de economie verbonden. In de onderlinge relaties waarin 

informatie, kennis en vaardigheden worden gedeeld, krijgen innovatievermogen en 

concurrentiekracht vorm. Wanneer bepaalde elementen uit het systeem verdwijnen kan 

het totale kennis- en innovatie- systeem daarvan schade ondervinden.83

                                                         
82 Chijs, V. van der, Frissen, V., Geest, Y. van, Kranendonk, J. van, Creatieve Industrie in topvorm. Advies 
Topteam Creatieve Industrie, 2011, p. 5. 

 Hiermee doelt 

het op de aangekondigde bezuinigingen in de kunst- en cultuursector.  

83 Rutten, P., Marlet, G., Oort, F. van, Creatieve industrie als vliegwiel. Onderzoek in opdracht van Creative 
Cities Amsterdam Area, Haarlem, 2011, p. 6. 
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Het is daarom naar mijn mening van belang om de sector duurzaam te laten groeien, 

zodat zij zowel op de korte- als lange termijn kan blijven zorgen voor economische groei, 

innovativiteit, maatschappelijke betekenisgeving en het creëerden van symbolische en 

immateriële waarden. Hierbij liggen er zowel kansen bij de creatieve industrie zelf als bij 

de overheid en de gemeente. 

Het ontwikkelen van ondernemerschapvaardigheden is een belangrijk aspect voor de 

professionalisering van de creatief ondernemers. Het merendeel van de ondernemers 

wil zich ook graag ontwikkelen op dit gebied en uit het rapport Creatieve industrie in 

topvorm blijkt dit ook een speerpunt vanuit de overheid. Door de vaardigheden te 

verbeteren staan de ondernemers ook steviger in hun schoenen wanneer zij 

bijvoorbeeld met grote bedrijven gaan samenwerken. Wanneer de ondernemers gestaag 

zullen groeien, kunnen zij zich ook blijven ontwikkelen op artistiek- en 

ondernemerschapsgebied waardoor de sector nog een nog belangrijkere positie kan 

innemen in de nationale en internationale economie. 
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Conclusie 
De creatieve industrie is momenteel de snelst groeiende bedrijfstak in Nederland en is 

naar verwachting nog lang niet uitgegroeid en ontwikkeld. Naast de economische groei 

en de innovatieve kracht, draagt de creatieve industrie ook bij aan het creëren van 

content en symbolisch materiaal en levert zij hiermee een waardevolle en betekenisvolle 

bijdrage aan onze samenleving. In dit onderzoek is er gekeken naar de manier waarop 

ondernemers binnen de creatieve industrie in de gemeente Utrecht groeien, zich 

ontwikkelen en waar kansen liggen voor hen. In tegenstelling tot veel ander statistisch 

en macro-economisch onderzoek dat wordt verricht naar de creatieve industrie, is dit 

onderzoek uitgevoerd aan de hand van enquêtes die zijn ingevuld door de ondernemers 

zelf. Hierdoor is een duidelijk beeld ontstaan van de manier waarop de creatief 

ondernemers in de gemeente Utrecht groeien, zich ontwikkelen, netwerken, 

samenwerken en professionaliseren. Op basis van de resultaten kunnen beleidsmakers 

zoals de overheid en de gemeente en ondersteunende partijen zoals Xpert CMKB in de 

toekomst beter aansluiten bij de ontwikkeling en ondersteuning van de creatieve 

industrie. 

 

Beleid 

De creatieve industrie heeft zich de afgelopen decennia snel weten te ontwikkelen en 

staat sinds 2005 op de Nederlandse politieke beleidsagenda. De beleidsbrief Ons 

creatieve vermogen uit 2005 is de eerste samenwerking tussen de ministeries EZ en 

OCW met als doel een programma te starten ter ondersteuning van de creatieve 

industrie. In de loop der jaren raakt de overheid steeds meer bewust van de brede 

economische betekenis van de creatieve sector en haar bijdrage aan innovatie in het 

maatschappelijke- en bedrijfsleven. De overheidsinteresse verschuift dan ook steeds 

meer naar de economische aspecten van de sector, en de waardecreërende, artistieke en 

sociale aspecten lijken van minder belang te worden. Met het onlangs benoemen van de 

creatieve sector als één van de negen topsectoren in Nederland, wil de overheid de 

sector economisch sterker en groter maken zodat zij een voorhoederol kan spelen in de 

ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie. Tegelijkertijd kondigt het ministerie 

van OCW een bezuiniging aan van 200 miljoen euro op de kunst- en cultuur sector, 
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waaruit mijn inziens duidelijk naar voren komt dat de overheid voornamelijk 

geïnteresseerd is in de economisch aantrekkelijke disciplines. Echter is de kracht van 

creatieve ondernemingen juist het kleinschalige karakter en de focus op creativiteit en 

wordt zij veelal gedreven door intrinsieke motivaties en zou de groei die de overheid 

voor ogen heeft voor een deel van deze sector wellicht niet ten goede komen aan de 

groei en ontwikkeling van de creatieve ondernemingen zelf. Tevens staan de 

verschillende sectoren, ondernemingen en disciplines binnen de creatieve sector nauw 

met elkaar in verbinding, en wanneer elementen dreigen te verdwijnen uit dat systeem 

door onevenwichtig stimuleringsbeleid kan de gehele sector daar schade van 

ondervinden. 

 

Groei en ontwikkeling van de creatief ondernemers per sector  

Er zijn veel overeenkomsten tussen de sectoren kunsten en cultureel erfgoed, media en 

entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening met betrekking tot de manier 

waarop zij groeien, ontwikkelen, samenwerken, netwerken en professionaliseren. Zo 

blijkt dat er een zeer grote groep startende ondernemers is binnen de respondenten, 

aangezien 46% van de ondernemers in de afgelopen drie jaar is gestart met de 

onderneming en is er sprake van een grote meerderheid aan zzp’ers. Echter is dit 

onderzoek juist gericht om de sectoren apart van elkaar te onderzoeken, zodat er per 

deelsector gekeken kan worden naar kansen voor groei en ontwikkeling. 

De ondernemers binnen de sector K&CE zijn het meeste intrinsiek gemotiveerd, zowel 

bij de start van hun onderneming, als in de manier waarop zij zich in de komende jaren 

willen ontwikkelen. Wat betreft de strategische aspecten van het ondernemerschap 

liggen er nog verschillende kansen voor de ondernemers en het merendeel geeft aan 

zich hierin te willen ontwikkelen. Het hoge aantal ondernemers dat tevens in loondienst 

is kan deze ontwikkeling verhinderen. Wat betreft communicatie- en marketing 

vaardigheden zou de sector zich meer kunnen ontwikkelen, zodat er meer opdrachten 

en samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden met onder andere het 

bedrijfsleven. Hierdoor kan de sector geografisch gezien ook meer bereik genereren, 

omdat zij momenteel grotendeels haar opdrachtgevers uit de eigen gemeente en 

provincie haalt.  
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Door de intrinsieke motivatie en behoefte aan artistieke vrijheid zijn de creatief 

ondernemers binnen de sector K&CE minder gericht op economische en 

organisatorische groei en meer gericht op artistieke ontwikkeling.  

De ondernemers binnen de sector M&E zijn eveneens intrinsiek gemotiveerd met 

betrekking tot de start van de onderneming als de manier waarop zij zich de komende 

jaren willen ontwikkelen, alleen heeft een groter percentage ten opzichte van de K&CE 

ondernemers, tevens oog voor kansen in de markt en economische groei. Binnen de 

sector heeft het grootste aantal ondernemers problemen gehad met de financiering bij 

de start van de onderneming. Hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak hiervan bij de hoge 

kosten van de aan te schaffen apparatuur. Deze financiële ‘lasten’ kunnen ook bij 

toekomstige groei een knelpunt vormen. 

Net als de sector K&CE liggen er voor de ondernemers binnen de sector M&E nog kansen 

met betrekking tot de ontwikkeling van de strategische aspecten van het 

ondernemerschap, al heeft de sector het hoogste aantal ondernemers met een 

langetermijnplanning. De sector heeft geografisch gezien een groot bereik en ziet het 

belang in van netwerken en communicatie voor het succes van de onderneming maar 

wil zich hier nog verder in ontwikkelen. Tot slot werkt een groot deel van de 

ondernemers samen met bedrijven buiten de creatieve sector, wat bijdraagt aan de 

innovatieve kracht van de sector. 

Ook de ondernemers binnen de sector CZD zijn allereerst  intrinsiek gemotiveerd, maar 

hebben het hoogste percentage ondernemers dat tevens gericht is op winst 

optimalisatie en organisatorische groei. Ten opzichte van de andere twee sectoren 

hebben de ondernemers binnen de sector CZD grotere ondernemingen, met name in de 

categorie twee tot vijf werknemers. De sector heeft het laagste percentage ondernemers 

dat tevens in loondienst is, iets dat positief is voor de ontwikkeling van het 

ondernemerschap. Ook met betrekking tot innovativiteit liggen er kansen voor de 

ondernemers, aangezien de sector het hoogste percentage hoogopgeleiden heeft.  

De sector is zich bewust van het belang van strategievorming, al liggen hier wel 

verbeterpunten voornamelijk met betrekking tot strategievorming.  

In tegenstelling tot de andere twee sectoren zijn bedrijven de belangrijkste 

opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de ondernemers. Dit biedt kansen voor 

innovatie en creative partnerships. 
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Duurzame groei 

Het is belangrijk dat de creatieve industrie niet haar identiteit verliest door de grote 

mate aan interesse die er nu voor de sector is vanuit de overheid en vanuit het 

bedrijfsleven. De creatieve industrie moet zich zeker zichtbaar en open opstellen, maar 

moet daarbij de eigen waarden en principes in ogenschouw houden en zich niet te veel 

conformeren naar de wensen van de grote spelers. De symbolische waarde moet voorop 

blijven staan en de intrinsieke motivatie mag niet te ver worden beïnvloed door de 

extrinsieke motivatie, omdat die intrinsieke motivatie zorgt voor artistieke excellentie, 

creativiteit en innovativiteit en ervoor zorgt dat de creatief ondernemers buiten de eigen 

grenzen durven te denken. Wanneer economische belangen te veel gaan opspelen kan 

dit ten koste gaan van de vrijheid en flexibiliteit van de sector. Wanneer de sector te 

hard zal groeien, zal dit mijns inziens niet ten goede komen van de sector zelf. Daarom is 

het van belang dat de creatief ondernemers duurzaam en kwalitatief groeien. Het 

ontwikkelen van ondernemerschapvaardigheden en strategievorming zijn hiervoor van 

belang. Tevens zal er ook op artistiek en creatief niveau ontwikkeld moeten blijven 

worden. De bedrijfsmatige aspecten moeten ten dienste blijven staan van de creatieve 

aspecten van de onderneming. Te veel strategievorming kan wellicht leiden tot afname 

van flexibiliteit en innovativiteit van de creatieve ondernemingen, waardoor zij zich 

minder gemakkelijk kunnen aanpassen aan de markt, terwijl hier juist de kracht van de 

creatieve industrie ligt.   

 

Aanbevelingen voor de gemeente Utrecht 

Vanuit de creatief ondernemingen is er behoefte aan het ontwikkelen van 

ondernemerschapsvaardigheden, zoals visie- en strategievorming, marketing en 

communicatie en financiële administratie. Ook willen zij zich graag ontwikkelen op het 

gebied van netwerkvaardigheden en willen zij graag meer weten van creative 

partnerships en toekomstscenario’s voor creatieve ondernemingen. Wanneer de 

gemeente Utrecht tegemoet komt in de ondersteuning en stimulering van deze 

behoeftes door middel van het aanbieden van workshops, korte cursussen of 

persoonlijke coaching, kan de gemeente bijdragen aan een duurzame groei en 

ontwikkeling van de sector. Hierbij moet de creatieve industrie niet als één geheel 
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benaderd worden, maar moet er oog zijn voor de verschillen per deelsector. Tevens is 

het van belang dat er initiatieven zoals Xpert CMKB blijven bestaan, omdat zij vanuit de 

vragen vanuit de creatief ondernemers zelf ondersteuning aanbieden.  

Netwerken, samenwerken en professionaliseren zijn de peilers waar de gemeente 

Utrecht zich met betrekking tot de creatieve industrie op moet focussen.  

Door te faciliteren in netwerkmogelijkheden en ontwikkeling kunnen de ondernemers 

zichzelf beter profileren en zichtbaarder maken, waardoor zij wellicht meer 

(verschillende typen) opdrachtgevers kunnen aantrekken en wellicht ook meer klanten 

buiten de grenzen van de eigen provincie kunnen genereren. Dit draagt vervolgens bij 

aan de economische groei van de stad. 

Met betrekking tot samenwerken, is stimulering en ondersteuning zowel binnen de 

creatieve industrie zelf als buiten de grenzen van de eigen sector wenselijk. De gemeente 

kan faciliteren in creative partnerships, zodat de kracht van de creatieve industrie kan 

verder groeien in andere bedrijfstakken. Door binnen de grenzen van de creatieve 

industrie samenwerking te bevorderen, kunnen de ondernemers flexibel blijven, 

doordat zij gebruik kunnen maken van andermans expertise of vaardigheden en 

hierdoor geen personeel in dienst hoeven nemen. De gemeente zou in dit geval kunnen 

denken aan bemiddeling in flexpersoneel. 

Professionaliseren zal zorgen voor groei en ontwikkeling van de sector zoals dat 

hierboven is benoemt bij de ondersteuning van vaardigheden ontwikkeling en 

kennisvergaring. Tevens kan de gemeente een bijdrage leveren in de professionalisering 

van de ondernemers door te faciliteren in werkruimte. Zo moet de gemeente niet alleen 

voorzien in creatieve broedplaatsen voor beginners, maar ook betaalbare kantoorruimte 

aanbieden aan de ondernemers in de directe omgeving van het centrum. Wanneer 

ondernemers willen professionaliseren moet ook hun bedrijfsruimte kunnen 

meegroeien met deze professionaliteit. Het is van belang dat zij goed bereikbaar zijn 

voor hun klanten en opdrachtgevers en kunnen daarom in die fase van hun 

onderneming niet meer op een afgelegen industrieterrein gehuisvestigd worden.  

Tot slot is het van belang dat de gemeente Utrecht oog blijft houden voor de gehele 

breedte van de creatieve industrie omdat de verschillende sectoren, ondernemers en 

disciplines nauw met elkaar verbonden zijn en deze balans belangrijk is voor de bloei 

van de creatieve industrie in Utrecht.  
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Bijlage 1: Creatieve industrie in de SBI 2008 bedrijfsindeling  

Overzicht 1: Afbakening op bedrijfstakkenniveau van de creatieve industrie naar 
kunsten en cultureel erfgoed, media en entertainmentindustrie, en creatieve zakelijke 
dienstverlening, volgens de SBI 2008 standaard bedrijfsindeling 

 

 

 

 

Bron: Rutten, Koops en Roso (2010)  
 
 

Kunsten en cultureel erfgoed  Media en entertainmentindustrie   Creatieve zakelijke  dienstverlening  

 7990  

Informatieverstrekkin

g op het gebied van to

erisme  5811  

Uitgeverijen van boek

en  7021  

Public relations burea

us  

90011  

Beoefening van podiu

mkunst  5813  

Uitgeverijen van krant

en  7111  Architecten  

90012  

Producenten van podi

umkunst  5814  

Uitgeverijen van tijdsc

hriften  7311  Reclamebureaus  

9002  

Dienstverlening voor 

uitvoerende kunst  5819  

Overige uitgeverijen (

niet van software)  7312  

Handel in advertentie

ruimte en ‐tijd  

9003  

Schrijven en overige s

cheppende kunst  5821  

Uitgeverijen van com

puterspellen  7410  

Industrieel ontwerp e

n vormgeving  

90041  

Theaters en schouwbu

rgen  5829  

Overige uitgeverijen v

an software  8230  

Organiseren van cong

ressen en beurzen  

91011  

Openbare bibliotheke

n  59111  

Productie van films (g

een televisiefilms)  

    

91012  Kunstuitleencentra  59112  

Productie van televisi

eprogramma’s  

    

91019  

Overige culturele uitle

encentra en openbare 

archieven  5912  

Facilitaire activiteiten 

voor film‐ en televisie

productie  

    

      

Distributie van films e

   

    

  

  

      

    

      

   

   

    

  

   

   

      

    

      



93 
 

Bijlage 2: Enquête voor creatief ondernemers opgesteld door Xpert CMKB
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