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Evenwicht

Papier

Original Gmund Tactile FSC Creme Mixed 70%

Gramsgewicht

170 grams

Veredeling / Bewerking

Preeg & Spot UV lak

Wat beleef ik?

“Evenwichtszin: het vermogen om lineaire
versnelling en rotatie van het hoofd waar te nemen.”
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Inspirerende samenwerking

Voelt u het? U heeft een bijzondere editie van Trends in de creatieve industrie in handen. Een tastbaar bewijs van
verandering en innovatie in creatieve bedrijven. Gevoed door onze groeiende behoefte aan beleving. De creatieve
industrie is als geen ander in staat die beleving te faciliteren.

Want daarin schuilt een belangrijke kracht van de creatieve industrie. Steeds weer nieuwe vormen vinden. Out of the box
denken. Over traditionele grenzen heen kijken. Crossmediaal werken. Initiëren, creëren en produceren. Deze bijzondere
Trends in de creatieve industrie is daar een sprekend voorbeeld van. Het resultaat van een inspirerende samenwerking
tussen creatieven, leveranciers en producenten. Op pagina 80 stellen we hen aan u voor.
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Beweging

Papier

Natural Evolution FSC White Mix Credit

Gramsgewicht

145 grams

Veredeling / Bewerking

Reliëflak

Wat beleef ik?

“Bewegingszin: het vermogen zich de bewegingen
naar richting en strekking bewust te maken, syn. kinesthesie.”

9

Voorwoord
Beweeg mee in de creatieve industrie
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Als er twee begrippen bij elkaar horen dan zijn dat wel de creatieve industrie en beleving.
Beleving is de essentie van de creatieve industrie, zowel naar inhoud als naar vorm. Foto’s
van een bekend fotograaf in een paperback geven een andere beleving dan diezelfde foto’s
in een luxe gebonden uitgave. De combinatie van de foto’s van de fotograaf, de vormgeving
door de ontwerper en de uitvoering door het grafimedia bedrijf bepaalt de uiteindelijke
beleving bij de consument.

De ontwikkelingen in de creatieve industrie gaan snel en gaan steeds meer door elkaar lopen. Dezelfde inhoud krijgt
verschillende vormen. De krant in een digitale versie is inmiddels bijna gemeengoed. Maar ook het gebruik van
bijvoorbeeld videoschermen bij theaterproducties is bekend. Men ziet de mogelijkheden van nieuwe technieken en men
gebruikt die technieken dan ook steeds meer door elkaar, waarbij zij elkaar versterken. Bij al deze ontwikkelingen staat
de mens centraal. Deze nieuwe vormen en combinaties zijn bedoeld om de consument, de mens, iets te laten beleven.
Daarnaast zijn juist de mensen zelf het hart van de creatieve industrie, zowel bij creatie als bij uitvoering. Mens en
techniek: dan is innovatie echt mogelijk. Deze uitgave neemt u mee in de laatste ontwikkelingen op dit gebied en de
plaats van de mensen daarbinnen. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze creatieve
industrie.

Henk Vermeulen,
Algemeen Directeur

11

Schema

GRAFIMEDIA

VORMGEVING

GAMING

PODIUMKUNST

BEELDENDE
KUNST

FILM & TV

RECLAME

UITGEVERIJ
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Geur

Papier

Shiro Tree Free Cream

Gramsgewicht

160 grams

Veredeling / Bewerking

Geurinkt

Wat beleef ik?

“Reukzin: het vermogen om te ruiken.”
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Overview
Ruik de nieuwe ontwikkelingen

er
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Wrijf
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De term “creatieve industrie” wordt door de overheid, gemeenten, onderwijsinstellingen
en onderzoekers gebruikt om een breed scala aan creatieve bedrijven en beroepen aan te
duiden. Onze belangstelling gaat uit naar bedrijven en beroepsbeoefenaren die zich
richten op de volgende economische activiteiten: film, radio en tv, podium- en beeldende
kunsten, evenementen, grafische producten, reclame, webdesign, gaming, journalistiek en
uitgeverij.

De creatieve industrie

op het internet. Een volgende zoektocht is die naar nieuwe
digitale platforms en infrastructuur. Er ontstaan nieuwe

Binnen deze afgebakende creatieve industrie is

digitale platforms rond kranten en televisieprogramma’s.

een aantal branches te onderscheiden: uitgeverijen,

Er wordt gezocht naar nieuwe vormen om alle content

grafimediabedrijven (prepress, drukkerijen en

goed te beheren, deze bij de verschillende gebruikers te

nabewerkingsbedrijven), audiovisuele bedrijven,

brengen en de (media)productie beter te stroomlijnen.

reclamebureaus, artiesten en kunstbeoefenaren,

Het lezen van gratis kranten en het downloaden van

theaters en evenementenorganisaties.

muziek, film en informatie heeft een hoge vlucht
genomen. Consumenten ervaren dat inmiddels als normaal
en als een verrijking. Auteurs, muzikanten en hun

De creatieve industrie in vogelvlucht

uitgevers lopen echter inkomsten mis en dat proberen ze
te compenseren met allerlei nieuwe verdienmodellen zoals

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen in de

live-optredens en nieuwe vormen van sponsoring.

creatieve industrie in 2009 in vogelvlucht. Daarvoor gaan

Van nieuwe technologie zijn volop voorbeelden te vinden.

we langs bij de verschillende deelsectoren. We hebben de

Zo zien we in zowel de vormgeving-, audiovisuele-,

belangrijke publicaties van afgelopen jaar op een rijtje

grafimedia- als de gamebranche 3D technologie. Dit komt

gezet en daar de ontwikkelingen uitgehaald.

zowel voor in de vorm van animaties als in de vorm van

Achtereenvolgens bezoeken we de vormgevers, beeldende

printen van gebruiksvoorwerpen. In vogelvlucht staan

kunsten, audiovisuele branche, uitgeverij-, grafimedia- en

we stil bij de economische crisis die 2009 dominant

gamebranche, podiumkunsten en kijken we wat er op het

aanwezig was. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen

gebied van reclame speelt. Op die manier ontstaat een

over de gevolgen; wel zien we dat het gebruik van internet

caleidoscopisch beeld van de creatieve industrie die haar

nog steeds toeneemt en ondernemers dwingt tot een

grote diversiteit goed weergeeft.

antwoord. Tegelijk zien we dat het bioscoopbezoek groeit

Naast grote diversiteit is er ook sprake van dwars

en dat een leuk ingebonden papieren boekje prima

verbanden. Zo zien we in alle deelsectoren een zoektocht

verkoopt. Beiden maken goed gebruik van ‘beleven’,

naar nieuwe verdienmodellen. De krant, televisie en

een centraal product van de creatieve industrie. Crisis

festivals drijven voor een deel op inkomsten uit reclame

of geen crisis, Nederland staat volgens onderzoek in de

en sponsoring. Deze gelden worden echter daar ingezet

top 10 landen van de Europese creatieve industrie. De

waar ook de consument zich bevindt en dat is steeds vaker

Nederlandse overheid ziet voldoende aanknopingspunten
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deze positie nog te versterken, zeker als de crisis echt

worden in de vorm van een steeds krapper wordende

voorbij is en veel bedrijven weer mee profiteren van een

arbeidsmarkt. Daarom stimuleert de overheid de

opgaande lijn.

arbeidsdeelname onder de beroepsbevolking. Dit geldt met
name voor de beroepsbevolking boven de 55 jaar. Binnen
de grafimediabranche en de uitgeverijbranche is

Een veranderende arbeidsmarkt

de gemiddelde leeftijd al behoorlijk hoog en gaan er de
komende jaren grote groepen mensen met pensioen.
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In totaal werken er in de creatieve industrie ruim 200.000

Dit zal leiden tot krapte op de arbeidsmarkt, ondanks de

mensen. Driekwart van de totale werkgelegenheid bestaat

structurele terugloop van werkgelegenheid in deze

uit werknemers die in loondienst zijn bij een bedrijf en

branches. Voor de totale creatieve industrie verwachten

een kwart bestaat uit werkgevers en zelfstandige

we opnieuw een sterke groei van de werkgelegenheid in de

beroepsbeoefenaren. Ten opzichte van het totale

komende jaren. We gaan er daarbij vanuit dat de huidige

Nederlandse bedrijfsleven is het aandeel zzp’ers

economische ontwikkeling in positieve richting zal

beduidend hoger. De bedrijven bestaan bijna uitsluitend

doorzetten.

uit MKB-bedrijven en nauwelijks uit grotere bedrijven.

Bedrijven in de creatieve industrie werven hun personeel

Tussen de verschillende branches bestaan qua

voor een belangrijk deel via hun contactennetwerk, en

werkgelegenheidsstructuur wel forse verschillen. In de

daarnaast ook via vakbladen en internetsites.

grafimediabranche en de uitgeverijbranche bestaat de

Schoolverlaters van de mbo-beroepsopleidingen vinden hun

werkgelegenheid grotendeels uit werknemers in

weg naar de bedrijven vaak via stages aan het eind van

loondienst, terwijl in de kunstensector het aantal

hun opleiding. Leerbedrijven die stageplaatsen aanbieden

zelfstandige beroepsbeoefenaren de meerderheid

zijn zodoende in het voordeel bij het aantrekken van

uitmaakt. In de afgelopen jaren zagen we vooral in de

(jong) personeel.

creatieve industrie een sterke toename van het aandeel

De creatieve beroepsopleidingen op hbo-niveau, maar met

zzp’ers.

name op mbo-niveau, zijn in de afgelopen 20 jaar gegroeid.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft berekend

Voor een deel is dit een afspiegeling van de groei van de

dat in het volgende decennium de beroepsbevolking gaat

bevolking, maar voor een deel is het ook vanwege de

krimpen vanwege de vergrijzing van de bevolking. Dit

toenemende populariteit van creatieve opleidingen.

betekent dat er dan voor het eerst structureel meer

De belangstelling voor een bepaald beroep en de

mensen uittreden uit de beroepsbevolking dan er zullen

ontwikkeling van de werkgelegenheid gaan echter niet

toetreden. De gevolgen van deze krimp zullen merkbaar

gelijk op. Dit is met name het geval voor de Printmedia-

opleidingen. De werkgelegenheid in deze beroepsgroep
neemt weliswaar gestaag af, maar het aantal leerlingen
daalt verhoudingsgewijs veel te snel. Hierdoor ontstaan
er grote knelpunten op de arbeidsmarkt voor grafischtechnisch personeel. De groei van het aantal leerlingen
voor de andere creatieve mbo-opleidingen zoals
Mediavormgever, Podium- en evenemententechniek,
Gaming, AV-productie en Artiest leidt volgens recent
schoolverlatersonderzoek niet tot problemen op de
arbeidsmarkt. Dit komt omdat bijna de helft van al deze
leerlingen rechtstreeks doorstroomt naar een hbovervolgopleiding. De uitstroom naar de arbeidsmarkt van
de creatieve industrie is dus veel kleiner dan het aantal
leerlingen zou doen verwachten. Van de uitstroom die wel
op de arbeidsmarkt komt, vindt 90% binnen 6 maanden een
baan, waarbij driekwart ook direct een baan vindt in het
verlengde van de opleiding. Eind 2008, toen de
economische neergang al was begonnen, waren er in
de creatieve industrie niet meer werkloze mboschoolverlaters dan in andere branches.
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Sociale innovatie:
slim organiseren van mensen

Een organisatieverandering is altijd maatwerk en vergt een
zorgvuldige afweging van middelen en gewenst doel.
Verreweg de meeste innovaties verlopen met vele kleine

Innovaties bij bedrijven hebben niet alleen te maken met

stapjes langs een geleidelijke weg. Grote en snel

nieuwe apparatuur en software, maar vooral ook met

doorgevoerde innovaties vormen een grote uitzondering

nieuwe manieren van werken en organiseren. Sociale

omdat het risico op mislukking zo groot is. Belangrijke

innovatie is van alle tijden, maar staat de laatste jaren

kenmerken die worden toegeschreven aan innovatieve

hoog op de agenda omdat de Nederlandse regering een

organisaties zijn:

innovatiedoel heeft gesteld. Dit doel is ambitieus omdat

•

Een flexibel inzetbaar personeelsbestand.

het van Nederland een toonaangevende kenniseconomie

•

Een stroomsgewijs ingerichte arbeidsorganisatie.

in de wereld probeert te maken. Om deze doelstelling te

•

technologisch als organisatorisch in snel tempo te

•
•

organiseren van werk binnen bedrijven en het snel kunnen
reageren van bedrijven op veranderingen in de omgeving.
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Het in alle lagen van de organisatie rekening houden
met externe veranderingen.

flexibele arbeidsmarkt, het benutten van het hoge
opleidingsniveau van de beroepsbevolking, het slim

Het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van de
coördinatie en de verantwoording over de productie.

ontwikkelen. Sociale innovatie richt zich op deze
organisatorische vernieuwing. Daarbij gaat het om een

Het produceren in multidisciplinair samengestelde
productieteams.

realiseren moeten bedrijven in staat zijn zich zowel

•

Het werken met medewerkers die zich intrinsiek
verbonden voelen met de doelstellingen van de
organisatie.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat vernieuwingen op deze

Ga er maar aan staan. Van elk afzonderlijk kenmerk is nog

terreinen afzonderlijk slechts kleine winst opleveren voor

wel te achterhalen op welke manier dit het beste voor

het succes van het bedrijf. De grote winst wordt pas

elkaar te krijgen is. Echter, het gecombineerd realiseren

gerealiseerd als een bedrijf zich vernieuwd op al deze

van deze innovaties is een uitermate complex en langdurig

terreinen. Sociale innovatie is een containerbegrip. Het

proces. Sociale innovatie is daarom geen eenvoudig aan te

risico bestaat dat elke willekeurige verandering daarmee

pakken geheel van veranderingen. Het zullen kleine

al snel gezien wordt als innovatief en dus bijdraagt aan het

stapjes zijn die moeten bijdragen aan het beoogde doel:

succes van de organisatie. Dat is niet zo. Ervaringen met

een in technologisch en organisatorisch opzicht hoog

organisatieverandering laten zien dat vaak goedbedoelde

ontwikkelde organisatie met een sterke concurrentiepositie

vernieuwingen niet altijd positief hoeven uit te pakken.

binnen een kennisintensieve wereldeconomie.

Geluid

Papier

Plike 2SC Wit

Gramsgewicht

140 grams

Veredeling / Bewerking Parelmoerlak

Wat beleef ik?

“Gehoor: het horen, het vernemen van geluiden.”

19

Luister naar de geluiden
in de creatieve industrie
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H1
Nederland staat in de top 10 van creatieve industrie landen in Europa. Dat betekent dat
Nederland het goed doet. Wat zijn de belangrijkste markt- en technologische ontwikkelingen
in de creatieve industrie? Wat houdt de gemoederen bezig? In vogelvlucht bezoeken we de
vormgevingbranche, beeldende kunsten, audiovisuele branche, uitgeverij-, grafimedia- en
gamebranche, podiumkunsten en reclame.

Jaarlijks kijkt GOC om zich heen wat er allemaal speelt

vooral op marktontwikkelingen, nieuwe technologie en

in de branches waarvoor zij werkt. Sinds kort noemen

trends in cultuur en samenleving. Jaarlijks komen veel

we deze branches samen ‘de creatieve industrie’, als

nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar. In vogelvlucht

overkoepelende naam voor een bonte verzameling van

beschrijven we de meest interessante ontwikkelingen die

bedrijvigheid, die zowel de creatieven, de makers als de

we zijn tegengekomen en die betrekking hebben op de

distributeurs omvat. In deze creatieve industrie vinden

deelsectoren van de creatieve industrie. We starten met

we zowel commerciële als artistieke drijfveren, zowel

de vormgevers en beeldende kunsten als de leveranciers

een internationale als een regionale oriëntatie en zowel

van content; we vervolgen met de audiovisuele sector

high-tech productie als dienstverlening. In het Engels

waar het niet alleen gaat om content maar ook om

wordt niet voor niets over ‘the creative industries’

productie en distributie. Dan kijken we naar

gesproken, een meervoudsvorm die meer recht doet aan

de ontwikkelingen bij de uitgevers en de grafimedia-

de verscheidenheid.

branche. Van daar stappen we over naar de opkomende

Het is echter handig om een verzamelnaam te hebben

gamebranche om vervolgens terecht te komen bij de

en het sluit aan op de bevindingen en ambities van de

podiumkunsten. We sluiten af met de reclamebranche,

Nederlandse overheid. De Ministeries van Economische

waar we niet zozeer naar de branche zelf kijken, maar

Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stellen

meer naar haar werkterrein, de consument.

in een Verkenning van de creatieve industrie vast dat de

Voordat we aan deze vogelvlucht beginnen, staan we

Nederlandse creatieve industrie tot de top 10 in de wereld

eerst stil bij het grote thema van 2009: de crisis.

behoort.1 De Ministeries zien voor de creatieve industrie
de potentie om te groeien. Zij noemen het een industrie
die naast een economische en culturele waarde ook nog
een impuls geeft aan de dynamiek, groei en vitaliteit in
andere sectoren.2
Bij GOC volgen we deze ontwikkelingen op de voet. We
willen bedrijven en het beroepsonderwijs in de creatieve

De Nederlandse
creatieve industrie
behoort tot de top 10
in de wereld.

industrie goed kunnen bedienen met diensten en
producten die inspelen op de laatste trends. We letten

1

2

Of het nu handelsdata betreft, data over de werkgelegenheid of data over registraties van merken en modellen, consequent wordt Nederland ergens tussen
de vierde en tiende plek wereldwijd gepositioneerd. Geen enkel land behoort over de gehele linie (alle indicatoren, alle sectoren) tot de absolute top (Senter
Novum).
Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) (2009) Waarde van Creatie, Brief Cultuur en Economie
2009. Uitgave: Ministeries EZ en OCW, Den Haag.
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Afbeelding 1.1
Top 10 creatieve industrie in Europa
Bron: Verkenning Creatieve Industrie, Ministerie van Economische Zaken. n.b. Slovenië heeft haar eerste plaats te danken aan de enorme groei die de creatieve
industrie daar in korte tijd heeft doorgemaakt. Bij Nederland valt het relatief hoge aandeel in de werkgelegenheid op.

Overall-ranking

Aandeel bbp

Groei omzet

Aandeel
werkgelegenheid

Productiviteit

België

8

6

13

8

6

Denemarken

14

2

17

6

16

Duitsland

10

7

15

7

8

Finland

2

3

7

2

12

Frankrijk

4

1

8

13

7

Hongarije

7

16

2

12

2

Italië

13

10

12

11

5

Nederland

9

5

14

1

15

Oostenrijk

11

14

11

9

3

Polen

16

17

10

15

14

Portugal

15

15

4

16

9

Slovenië

1

12

1

5

1

Slowakije

17

13

16

17

17

Spanje

12

11

5

10

11

Tsjechië

6

9

3

14

4

Verenigd
Koninkrijk

5

4

9

3

13

Zweden

3

8

6

4
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2009: het jaar van de crisis

goederen, die het eerst geschrapt kunnen worden in tijden

Hoewel er eind 2009 officieel al geen sprake meer is van een

begrip creatieve industrie3, voorspelde begin 2009 dat de

recessie, gaat het economisch nog niet goed. Consumenten

crisis juist zou zorgen voor een ‘Great Reset’. De crisis zou

zijn afwachtend en er vinden nog steeds faillissementen en

producenten en consumenten wakker schudden en hen doen

grote reorganisaties plaats. De crisis is natuurlijk ook een

inzien dat de zaken fundamenteel anders zouden moeten:

testcase voor de creatieve industrie. Zou deze het eerste

duurzamer, slimmer, creatiever. De crisis is als een ‘vallei’,

slachtoffer zijn omdat zij nu eenmaal afhankelijk is van

een periode van economische transformatie en

opdrachtgevers uit de harde industriële sector? Worden de

maatschappelijke metamorfose. In de komende decennia

creatieve producten en diensten gerekend tot de luxe

zullen we volgens Florida een versnelling zien van de

van krapte? Richard Florida, ‘the founding father’ van het

3

22

De Amerikaanse ‘goeroe’ Richard Florida zette met zijn boek ‘Rise of the creative class’ (2002) de creatieve industrie en het belang van de creatieve
klasse voor economische en stedelijke ontwikkeling op de agenda. Wereldwijd gingen overheden en steden zich richten op het versterken van de
creatieve industrie.

overgang van een postindustriële naar een creatieve
economie. Innovaties zullen de wereld duurzamer maken
en (digitale) infrastructuur zal een cruciaal element zijn in
de ‘reconfiguratie’ van de meest ontwikkelde delen van
de wereld.4 Op dit moment, eind 2009, kunnen we nog
weinig melden over de precieze impact van de crisis. We
kunnen zien dat de meeste branches in de creatieve
industrie ‘meelijden’ aan de crisis. Dat is een verschijnsel
dat echter vertrouwd is voor artiesten, vormgevers of

Richard Florida,
‘the founding father’ van het
begrip creatieve industrie,
voorspelde begin 2009 dat de
crisis juist zou zorgen voor een
‘Great Reset’.

drukkers. Zij volgen de recessie en op het moment dat de
economie weer aantrekt, gaan zij na enige tijd ook weer
mee in de stijgende lijn. De crisis kan er echter ook aan
bijdragen dat de stijgende lijn niet terugkeert. Als tegelijk

(er wordt minder geïnvesteerd in innovaties). Een feit is in

sprake is van veranderingen in consumptiegedrag,

ieder geval dat het thema ‘duurzaamheid’ dit jaar zijn weg

verouderde technologie of slecht management is het lastig

gevonden heeft naar vele agenda’s. Of duurzaamheid een

aangeven wat het gevolg is van de crisis en wat van andere

fundamenteel andere manier van ondernemen en

factoren. Denk bijvoorbeeld aan de al jaren dalende

produceren inluidt moet nog blijken. Dan nu in vogelvlucht

inkomsten uit kranten, boeken, cd’s en dvd’s. Het kan zijn

langs de vormgeversbranche, beeldende kunsten,

dat de crisis dit proces gaat versnellen (online is goedkoper,

audiovisuele sector, uitgeverijen, grafimedia, gamebranche,

dus voor de klant aantrekkelijker) maar ook vertragen

podiumkunsten en reclame.

Vormgeving, Dutch Design
is merknaam geworden

de toekomst voor 2009 somber in te zien; waarschijnlijk
VORMGEVING

een goede voorspelling van wat ging komen. Uit de
monitor komt naar voren dat er de afgelopen jaren een

Dutch Design5 is een internationaal begrip geworden. Was

sterke daling is geweest van de inkomsten via industriële

het begrip eerst weggelegd voor exclusieve vormgevings-

opdrachtgevers, terwijl de zakelijke dienstverlening als

producten, nu wordt het te pas en te onpas gebruikt voor

opdrachtgever juist sterk is gestegen. De vormgevingsector

allerlei vormgeving van Nederlandse makelij.

heeft de ontwikkelingen rond de creatieve industrie goed

Dit zegt iets over de opmars van de sector die zich steeds

benut om zichzelf op de kaart te zetten. Voorbeelden

sterker profileert als krachtige aanjager van de economie.

daarvan zijn te lezen in Acht Best Practices, een publicatie

In de BNO Marktmonitor 2009 van de Beroepsorganisatie

van BNO in het kader van de Creative Challenge Call7. In

Nederlandse Ontwerpers (BNO) is te lezen dat het aantal

een achttal cases wordt het strategische belang van design

vormgevingbureaus en de omzet tot aan de crisis langzaam

voor het bedrijfsleven beschreven. Eén van die cases is de

maar gestaag groeit. In 2008 werd een omzet van

restyling van uitgeverij Nieuw Amsterdam. Hier is niet

577 miljoen euro behaald en was er nog sprake van een

alleen een nieuwe huisstijl voor de uitgever ontworpen,

omzetstijging. Deze groei blijkt bijna volledig toe te

maar ook een totale, multimediale ‘way of living’. Dit

schrijven aan het aandeel van de grafische bureaus.

houdt onder andere in dat met een televisiestation en een

In de BNO Marktmonitor geven de leden echter al aan

eigen cultuurdebat is gestart. Deze restyling droeg er aan

6

4
5

6
7

www.creativeclass.com. Weblog van Richard Florida.
Het begrip Dutch Design werd voor het eerst gebruikt voor de werken van Droog Design, het platform van vormgevers dat in 1993 werd opgericht.
Inmiddels is het vooral een merknaam die goed werkt in het buitenland.
Legerstee F., Verhoog E. (2009) BNO Branchemonitor 2008. Uitgave: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Amsterdam.
De Creative Challenge Call was in 2006 een regeling van de Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarin
netwerkvorming tussen creatieve en andere bedrijfstakken werd gestimuleerd, zodat de economische waarde van creativiteit beter wordt benut.
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bij dat uitgeverij Nieuw Amsterdam goed in de markt werd

bedenken’.9 Het onderzoek wordt uitgevoerd door de TU

gezet. Het bedrijf maakt geen reclame vóór haar product,

Delft en de resultaten van het onderzoek komen in de loop

het product zelf ís de reclame. De ‘Best Practices’ laten

van 2010 beschikbaar.

ook een aantal ambities zien. Eén daarvan is dat
vormgevingbureaus hun opdrachtgevers veel beter gaan

Zeer interessant bij de vormgevers is de nieuwste

adviseren over het te behalen rendement van design. Want

technologie op het gebied van 3D ontwerp. Daar hoort

hoe mooi de vormgeving ook is, de opdrachtgever ziet

3D animatie bij, maar ook 3D modelling. Met de 3D

deze toch als een investering die zich moet

modelling techniek kunnen complete ontwerpen en

terugverdienen.8 Daarom wordt dit jaar onderzoek gedaan

gebruiksvoorwerpen uit de printer rollen. Een op de

om de commerciële resultaten van investeren in design

computer ontworpen product wordt laagje voor laagje

scherp te krijgen. Want, meldt BNO: ‘Het heeft voor

opgebouwd door een kunststof spuitende printer.

bedrijven niet veel zin om meer van hetzelfde te bedenken

Voorheen was deze techniek voorbehouden aan high-

of steeds verder door te gaan met kaasschaafprocedures

tech laboratorium omgevingen, maar door goedkopere

om kosten te besparen. Wat meer dan ooit nodig is, is

apparatuur komt een breder toepassingsgebied binnen

creatief denken: het vernieuwen of verbeteren van

bereik. Naast modellen en maquettes beginnen nieuwe

producten en diensten zodat een bedrijf zich een sterkere

producten op de markt te komen zoals geprinte sieraden,

positie op de markt verwerft. Er kan er ten slotte maar

servetringen en lampen.

één de goedkoopste zijn. De rest zal iets anders moeten

Afbeelding 1.2
Lamp ‘Filament Colors’ van het ontwerpbureau FOC (Freedom Of Creation).
Het op de computer ontworpen product wordt laagje voor laagje opgebouwd
door een kunststof spuitende printer.
Bron: www.freedomofcreation.com.

8
9
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 ijlstra S. (2008) Best practices, opdrachtgevers van ontwerpers aan het woord. Uitgave: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Amsterdam.
Z
www.bno.nl. website van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

Beeldende kunst,
óók booming business

in dienst. Een interessant fenomeen is de democratisering
BEELDENDE
KUNST

van de beeldende kunsten. Amateurkunst is ‘booming
business’ geworden. Het beeld van de amateur als een

Bij vormgeving is duidelijk sprake van toegepaste kunst.

dilettant die met verouderde materialen en technieken

In de beeldende kunst is dat vaak niet het geval, dus is

werkt is achterhaald. De amateur van tegenwoordig werkt

het een dilemma of beeldende kunst wel tot de creatieve

met de beste fotoapparatuur, beschikt over een atelier

industrie gerekend moet worden. Beeldende kunst wordt

aan huis, kent de kunstgeschiedenis en besteedt heel wat

toch vaak gezien als autonome kunst, ze produceert niet

uren aan zijn of haar ‘hobby’. Hun aantal wordt geschat op

voor de markt maar voor de kunst op zich.

zeker 100.000 personen en een deel van hen houdt er een

Maar ook beeldende kunst kent haar ‘industriële’ kant.

bescheiden inkomstenbron aan over.11 Het lijkt er op dat

De autonome kunstenaar wil wel degelijk iets verdienen

deze groep ‘hobbyisten’ de nieuwe groep autonomen zijn,

aan zijn werk. Uit onderzoek van EIM en Motivaction in

zij werken puur vanuit persoonlijke drijfveren en zijn niet

opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA),

afhankelijk van de inkomsten.

weten we dat in Nederland ongeveer 600 galeries actief
zijn. Samen zorgen zij voor 103 miljoen euro omzet.10 Dat
is een kleine markt, maar wel een waar de galeries steeds
vaker de rol van ‘uitgever/producent’ op zich gaan nemen.
Galeries gaan bijvoorbeeld bemiddelen tussen klant en
kunstenaar en advies geven aan kunstkopers. Terwijl de
kunstenaar autonoom werk aanbiedt, zorgt de bemiddelaar
voor de aansluiting op de vraag van de markt. Adviseren
over beeldende kunst gaat daarbij niet alleen over inhoud,
maar ook over waarde. Kunst is in een aantal gevallen een

Terwijl de kunstenaar
autonoom werk aanbiedt,
zorgt de bemiddelaar voor
de aansluiting op de vraag
van de markt.

waardevastere belegging dan aandelen. De grote banken in
Nederland hebben hiervoor dan ook vaak speciale adviseurs

Audiovisuele sector
zoekt internationale kansen

van de projectie; dit vergt grote investeringen maar
FILM & TV

biedt ook nieuwe mogelijkheden voor programmering,
waaronder de vertoning van 3D films.

In de audiovisuele sector gaat het om de film-, radio-

In het rapport Ups and downs14 van TNO is te lezen dat

en televisie-industrie en facilitaire bedrijven. We bekijken

het op dit moment nog niet goed mogelijk is om hele

ze afzonderlijk.

films (illegaal) te downloaden, zoals dat op grote schaal

De filmindustrie in Nederland is bescheiden.12 De productie

gebeurt bij muziekfiles. Films gaan echter digitaliseren

van films wordt deels gesteund door de overheid.

en samen met de toename aan bandbreedte, gaat het

De distributie van films is daarentegen hoofdzakelijk

downloaden voor de consument steeds makkelijker. Dan

in commerciële handen. In de afgelopen jaren is het

krijgt de filmindustrie met dezelfde problemen als de

bioscoopbezoek toegenomen, in 2009 zette de groei zelfs

muziekindustrie te maken. Waar het downloaden van

flink door.13 De bioscopen maken zich op voor digitalisering

muziek vaak nog wordt gevolgd door het aanschaffen

10
11
12

13
14

www.galeries.nl. website van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA).
Pontzen R. (2009) De amateurkunstenaar bestaat niet meer. De Volkskrant, 30 mei.
Hoewel er maar een kleine filmindustrie is, was het marktaandeel van films van eigen bodem in 2009 het hoogste van de afgelopen tien jaar. Het afgelopen
jaar kwamen 30 films uit en voor 2009 staan er 33 Nederlandse films geprogrammeerd (Financieel Dagblad, 7 januari 2009).
www.nvbinfocentrum.nl, website van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB).
Huygen A., Rutten P., Huveneers S., Limonard S., Poort J., Leenheer J., Janssen K., Eijk van N., Helberger N. (2009) Ups and downs, Economische en culturele
gevolgen van filesharing voor muziek, films en games. Uitgave: TNO i.s.m. SEO en IViR, Delft.
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Afbeelding 1.3
Model van audiovisuele industrie.
Bron: Perspectieven voor een Nederlandse ContentHub, Dialogic innovatie&interactie

Content productie

Content consumptie

Omzet 2007
(miljard E)

Films

Bioscoop

NL 0,16
EU 5,5

Series

DVD

NL 0,46
EU 11,3

Lokale content

VoD

NL 0,13
EU 2,2

TV

NL 1,5
EU 74,9

Mobiel

NL
EU 0,38

User generated content

Online

NL
EU 0,47

Games

Gaming

NL 0,40
EU 6,7

van het product, is het kijken van een film in de meeste

televisie te zijn. In de eerste helft van 2009 had bijna

gevallen een eenmalige beleving. Dat maakt de kans dat

de helft van de huishoudens digitale televisie. Het

de consument het product alsnog koopt, minder groot.

aantal huishoudens met een internetaansluiting is 83%

Het lijkt er op dat de filmindustrie deze trend wil keren

en van hen gebruikt een derde deze ook om televisie

door het uitbrengen van spectaculaire animatie- en 3D

te kijken. Daarin loopt Nederland voorop in Europa.

films, die uitsluitend in de bioscoop te zien zijn en die ook

Dit maakt Nederland klaar voor grote veranderingen in

een extra beleving toevoegen. De productie van dit soort

programmeren: mensen kunnen zelf kiezen wanneer

films gaat steeds meer lijken op het maken van een game

ze iets willen zien. Het massale internetgebruik maakt

dan van een speelfilm.

ook een crossmediale benadering steeds makkelijker.

15

De televisiesector is de afgelopen jaren hard gegroeid.

Naast de televisiezenders worden steeds vaker YouTube,

De Verkenning Creatieve Industrie16 geeft daarvoor als

MSN en Google de grote videoportals. Dergelijke portals

indicatie dat het aantal medewerkers in de afgelopen

bieden een grote hoeveelheid content en hebben goede

jaren met 60% is toegenomen. Dat televisie nog steeds

zoekfuncties. Via deze weg vindt ook het ‘uitgestelde

het belangrijkste medium is, lezen we in het Televisie

kijken’ plaats, dat gemeengoed begint te worden via sites

Jaarrapport 2009 van SPOT17. In Nederland blijkt er

als ‘Uitzending Gemist’. Een ander nieuw platform is de

een opvallend snelle ontwikkeling richting digitale

mobiele telefonie. Mobiele telefoons worden toegerust om

15

16
17

26

Facilitaire industrie

Beekman B. (2009) Ik wil dat je naar Pandora reist. Over de speelfilm Avatar die wordt geacht de filmindustrie ingrijpend te veranderen.
De Volkskrant, 17 december.
Ministerie van Economische Zaken (EZ) (2009) Verkenning Creatieve Industrie. Uitgave: agentschap Senter Novum, Den Haag.
SPOT (2009) Televisierapport 2009. Uitgave: Nederlands kenniscentrum voor televisiereclame SPOT, Amsterdam.

Volgens onderzoek zijn in Nederland alle elementen
voor succes aanwezig.

televisie te kijken. Het gebruik is nu nog zeer bescheiden.

Er zijn markten bijgekomen (video on demand, mobiele

Niet alleen live uitzendingen, ook video on demand is op

televisie) en bestaande markten als bioscoop en televisie

mobiele telefoon te ontvangen, mits men beschikt over

zijn overgestapt naar digitale technologieën. Dit vraagt

internetverbinding.

om een goed doordacht systeem van opslag, distributie

Op dit moment blijkt televisie, ondanks alle crossmedia-

en uitlevering van content. Nederland zou, analoog

lisering van de media, nog steeds met kop en schouders uit

aan de Rotterdamse Haven (good movers) en Schiphol

te steken boven het andere mediagebruik. De gemiddelde

(people movers) zich moeten richten op het realiseren

kijktijd is ruim drie uur per dag, dit is gelijk aan 2008.

van een zogenoemde contenthub (content movers).19

Wel is er een dalende trend te zien bij jongeren.

Nederland zou dan kunnen dienen als centrale plek voor de

Veel televisieprogramma’s onderhouden anno 2009 een

bewerking, verrijking en opslag van internationale films,

eigen website met achtergrondnieuws en daarmee maken

televisieseries, video on demand, online videotoepassingen

zij dezelfde beweging als de uitgevers van printuitgaven.

en gaming. Volgens het onderzoek zijn in Nederland

Het jaar 2009 stond dan ook in het teken van de Commissie

alle elementen voor succes aanwezig: grote nationaal

Innovatie en Toekomst Pers (‘de commissie Brinkman’),

en internationaal opererende media- en ICT bedrijven,

die opriep om de oude scheidslijn tussen televisie en

een spraakmakende creatieve industrie, hoogwaardige

print te overbruggen. Hierover meer bij ‘uitgeverij en

breedbandinfrastructuren, kritische consumenten met

journalistiek’.

een hoge breedbandinternet dichtheid en goed opgeleid

Nederland heeft een sterke positie op het gebied van

personeel. In het onderzoek wordt aangegeven dat

facilitaire audiovisuele diensten. De facilitaire bedrijven

de uitdaging niet alleen zit in de technische aspecten

zijn goed voor een omzet van 300 miljoen euro. Het

(filebased in plaats van tapebased), maar ook in het

Ministerie van Economische Zaken heeft samen met

archiveren van content (metadateren). Het plan voorziet

de gemeenten Amsterdam, Hilversum en Almere een

in een actieve internationale rol, want er wordt een reëel

onderzoek laten doen naar de mogelijkheid deze

gevaar gezien voor het wegvloeien van dienstverlening

bedrijvigheid nog beter internationaal uit te nutten.

naar het buitenland in het aankomende digitale tijdperk.

In het rapport Perspectieven voor een Nederlandse

Onder de naam Dutch Media Hub zijn inmiddels partners

ContentHub18 worden daarvoor voorstellen gedaan.

gevonden om het plan verder te ontwikkelen en te

De afgelopen jaren is het aantal versies waarin

promoten.20

audiovisuele content wordt geproduceerd toegenomen.

18

19

20

Brennenraedts R., Maltha S., Ongena G., Smeets S., Velde te R. (2009) Perspectieven voor een Nederlandse ContentHub.
Uitgave: Dialogic innovatie&interactie, Utrecht.
Het Engelse woord ‘hub’ betekent ‘naaf’ (de naaf van een fietswiel, het middelpunt van de spaken). In een computernetwerk is een hub het middelpunt van
de aangesloten computers.
www.dutchmediahub.com. website op initiatief van Stichting iMMovator Cross Media Netwerk.
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Uitgeverij en Journalistiek,
van paparazzi naar twitterazzi

2008 35% van het lesmateriaal digitaal en de verwachting
UITGEVERIJ

is dat dit aandeel groeit naar 52% in 2011. Een nieuwe
vraag is hoe kan worden ingespeeld op de vraag naar het

In Uitgever aan het woord 200921 vinden we de stand van

gebruik van open content systemen, waarbij gebruikers

zaken in de uitgeefwereld. In alle marktsegmenten van

online lesmateriaal kunnen delen en bewerken.

de uitgeefsector werd de agenda van 2009 gedomineerd

De meeste aandacht ging in 2009 echter uit naar de

door de thema’s economische crisis en digitalisering. Bij

gedrukte pers, deze staat er niet goed voor. Dat geeft

de tijdschriften daalt de betaalde oplage, terwijl het

zorgen of de vrije nieuwsgaring niet in het gedrang komt.

aantal titels nog steeds stijgt. Veel tijdschriften breiden

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap stelde

uit met een online aanbod en soms zelfs met online

daarom de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst

televisie (Margriet, Libelle). De boekenverkoop liep na een

Pers in om te adviseren over innovatiemogelijkheden en

stijgende trend in de voorgaande jaren flink terug, terwijl

de financiering daarvan.

de e-reader voorzichtig aan een opmars begon.

Het adviesrapport van deze ‘Commissie Brinkman’,

Er werd al langere tijd voorspeld dat de introductie van de

De Volgende Editie, schetst een somber beeld van de

e-reader een succes zou worden en de printuitgaven in de

situatie25. Als hoofdprobleem wordt gezien dat vooral

verdediging zou brengen. In 2008 meldde TNO naar

jongeren hun informatie halen uit het grote aanbod van

aanleiding van een marktverkenning dat de doorbraak van

televisie, mobiele diensten en internet. Deze alternatieven

de e-readers in Nederland over 2,5 jaar een feit zou zijn.

voor de krant zijn in de meeste gevallen gratis

In 2010 zou het gebruik van de e-reader zijn opgelopen tot

toegankelijk. De krant heeft dus meer concurrentie dan

bijna 30 procent van de bevolking, mits de prijs zou zijn

ooit en verliest daardoor ook nog eens haar adverteerders.

gehalveerd en er sprake zou zijn van voldoende aanbod

De Commissie geeft aan dat kranten weliswaar proberen

van Nederlandstalige content. Het afgelopen jaar

mee te surfen op de digitale golf door het aanbieden van

kwamen er diverse nieuwe systemen en verkooppunten op

websites met actueel nieuws en achtergrondinformatie,

de markt, maar van een doorbraak lijkt nog geen sprake.

maar dat hen dit eerder extra kosten dan inkomsten

Er zijn afgelopen jaar circa 12.000 e-readers verkocht.

oplevert. Kranten dreigen daardoor te verdwijnen en in de

Dat is veel, maar valt voorlopig nog in het niets bij de

regio dreigen er gebieden te komen zonder ‘eigen’ krant.

ongeveer vijftig miljoen papieren boeken die per jaar in

De Commissie is dan ook vooral bezorgd over het voort-

Nederland worden verkocht.23

bestaan van een goede journalistieke infrastructuur en

Een grote bedreiging voor de boekenuitgevers vormen de

daarmee samenhangende gevolgen voor het democratisch

acties van Google en Microsoft om alle boeken die ooit

bestel. Ze doet een groot aantal aanbevelingen waaronder

gepubliceerd zijn, te scannen en doorlees- en doorzoekbaar

het saneren van de grafische tak en het herstructureren

te maken. Na lange juridische procedures is weliswaar een

van de distributie. Gepleit wordt voor het verruimen van

schikking met Amerikaanse uitgevers in zicht, maar het

de mogelijkheden tot samenwerking met publieke

blijft onduidelijk wat dit precies betekent voor het

omroepen en voor het heffen van een soort internet-

auteursrecht zoals dat in Europa wordt gehanteerd.24

belasting, die ten goede zou moeten komen aan het in

De omzet van educatieve, vak- en wetenschapsuitgevers

stand houden van de journalistieke infrastructuur.

stond minder onder druk en wordt voor een steeds groter

Dat laatste is ingegeven door de paradox dat gratis

deel gehaald uit digitale leermiddelen. Op het mbo was in

nieuwsaanbieders sterk afhankelijk zijn van het nieuws uit

22

21
22
23
24
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Huibers T., Voermans K., Hoorn H. van (2009) De uitgever aan het woord 2009. Uitgave: KPMG, Theasis, ThiemeGrafiMedia Groep.
www.tno.nl. website van TNO, Delft. E-reader begonnen aan inburgering in Nederland.
NRC (2009) Wordt 2010 dan misschien het jaar van de e-reader? NRC, 31 december 2009.
Timmermans E. (2009) NUV: Google Settlement aangepast en beperkt. De overeenkomst van uitgevers met Google houdt in dat Google alleen boeken die niet
meer commercieel beschikbaar zijn, mag weergeven en exploiteren. In principe moet Google zelf actief op zoek naar mogelijke rechthebbenden op materiaal.
Uitgave: Boekblad jaargang 176, nummer 23.
Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (2009) De volgende editie, adviesrapport. Uitgave: Tijdelijke Commissie, Den Haag.

de gedrukte pers; online nieuwsdiensten zoals NU.nl en
aggregatiediensten zoals Google News bewerken nieuws
dat ze gratis uit de gedrukte pers halen.
Maar de uitgevers zijn er nog lang niet uit wat de beste
oplossingsrichtingen zijn. In het boekje Storm in de
media26 discussiëren hoofdredacteuren over stellingen

In de online vorm van
nieuwsverspreiding wordt veel
gebruik gemaakt van beeld.

zoals ‘alle kranten worden gratis’ (waarschijnlijk blijven
beide vormen naast elkaar bestaan); ‘commercialisering
bevordert de journalistieke mogelijkheden’ (ja, beter dan
staatsteun versus nee, want dat tast je geloofwaardigheid

deelspecialiteiten of een geheel gezamenlijke redactie.

aan) of ‘de Nederlandse kranten moeten geen enkele vorm

Al deze vormen komen voor en iedereen is nog zoekende

van staatsteun accepteren’ (ja, de publieke omroepen

naar de juiste mix.

blijven ook onafhankelijk versus nee, er zijn voldoende

De online vorm van nieuwsverspreiding maakt veel gebruik

lezers die voor onafhankelijk kwaliteitsnieuws willen

van beeld, de vraag naar fotografie en videobeeld neemt

betalen).

daardoor toe. Verslaggevers worden op pad gestuurd met

Hoewel het nog geen of weinig inkomsten oplevert, zijn

een mobiele telefoon met camera. Ook wordt een groot

in 2009 wel alle kranten actief op het internet. Er is een

beroep gedaan op user-generated content. Twitteren

interessant onderzoek gedaan naar wat dit voor redacties

brengt en verspreidt het nieuws. De kracht van het online

betekent. In ‘Online multimedianieuws in Nederland’

nieuws zit in het voortdurend updaten van de informatie,

27

wordt onderzocht hoe creatie, productie en distributie van

zolang het nieuwswaarde heeft. In de zijlijn van dit

online mediapresentaties is ingepast binnen redacties die

onderzoek vinden we nog een ontwikkeling in de

traditioneel voor een dagblad, radio, televisie, weekblad

journalistiek: één van de redacties gebruikt de kennis van

of internet publiceerden. Het blijkt dat er verschillende

het bouwen van een multimediale website ook voor het

organisatievormen zijn bij redacties: gescheiden redacties

maken van een compleet online reclame magazine van een

voor print en online, een gezamenlijke redactie met

adverteerder.

26
27

Meulen T. (2009) Storm in de media, Uitgave: Balans, Amsterdam.
Kamp S. van der (2009) Online multimedianieuws in Nederland. De industriële karakteristieken en totstandkoming van online multimediapresentaties bij de
Nederlandse nieuwsorganisaties Nu.nl, NOS, Vrij Nederland en de Volkskrant. Uitgave: Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Grafimedia,
tijd voor procesinnovatie

Deze ontwikkelingen worden toegespitst op het fictieve
GRAFIMEDIA

bedrijf ‘Printable’, dat symbool staat voor een groot aantal
kleinere druk- en printbedrijven in Nederland.

In de periode rond de eeuwwisseling hield de
omzetontwikkeling van de grafimediabranche gelijke

Er worden vier mogelijke toekomstbeelden en strategieën

trend met die van de totale industrie en was deze zelfs

beschreven voor deze bedrijven.

iets beter dan voor de gehele Nederlandse economie.

•

Patstelling (hollend stilstaan)

Sinds 2001 doet de grafimediabranche het echter een

Druk- en printbedrijven blijven de producten maken

stuk slechter dan de totale industrie en het totale

zoals ze gewend zijn, maar werken nog efficiënter dan

bedrijfsleven. 2009 laat een beeld van faillissementen

ze al doen. Doordat er een dalende trend is in oplages,

en reorganisaties zien en een terugval van de omzet.

krijgt de totale sector een ander beeld. Druk- en

De branche is gevoelig voor de economische conjunctuur;

printbedrijven worden een nichespeler in het totale

als het economisch slechter gaat neemt de omvang van het

medialandschap.

reclamedrukwerk en de verkoop van kranten, tijdschriften

•

Procesinnovatie (de ander voorbij)

en boeken af.28

De bedrijfsstrategie richt zich op optimaliseren met

In het rapport My Industrie29 over de toekomst van

behulp van digitalisering. Workflow en e-commerce

de Nederlandse maakindustrie wordt vastgesteld dat

zijn geheel gedigitaliseerd en maken grote flexibiliteit

de grafimediabranche, na jaren van technologische

mogelijk. Er wordt actief aansluiting gezocht bij

vernieuwing vooral een sterke groei van (hoogwaardige)

andere media. Druk- en printbedrijven blijven

dienstverlening zal moeten laten zien. Als kansen noemt

daarbinnen wel vooral datgene doen waar ze goed in

het rapport onder andere:

zijn en gaan partnerships aan voor overige zaken.

•

het uitbreiden van het dienstenscala met betaalde

•

Ultieme vooruitgang (voorwaarts)

businessconsultancy voor de media

Uitgeverijen en drukkerijen transformeren geheel in

•

ketenbeheersing

hardware-, software- en contentbedrijven. De druk- en

•

flexibilisering

uitgeefactiviteiten worden geheel ingepast binnen het

•

inzet van nieuwe media

produceren van content en de uitvoering is volledig
‘mean & lean’, vanuit de eigen core business.

De ondervraagde ondernemers zien vooral het verhogen

•

Productconvergentie (stilstand=achteruitgang)

van de flexibiliteit als onderscheidend aspect. Grafimedia

In deze laatste variant heeft weinig tot geen

ondernemers vinden het bieden van creatieve oplossingen

procesinnovatie plaatsgevonden. De druk- en

belangrijk, een aspect waarop de grafimedia sterk afwijkt

printbedrijven werken met verouderde processen

van de maakindustrie als geheel. In vergelijking tot andere

en hoge kosten. In dat scenario overleven de meeste

industrietakken vindt zij design dan ook erg belangrijk. Bij

bedrijven niet.

de reeds aanwezige of gewenste samenwerkingspartners
scoren ontwerpbureaus opvallend hoog. Als zwak punt
voor de sector geeft het rapport aan dat er nog weinig
(hoogopgeleide) adviseurs voorkomen bij bedrijven.
Het afstudeeronderzoek Vormers en Hervormers30 beschrijft
vanuit een helikopterperspectief wat er in de komende

Ondernemers in de grafimedia
vinden het bieden van creatieve
oplossingen belangrijk.

jaren kan gebeuren in het Nederlandse medialandschap.
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Koninklijke KVGO en GOC (2009) Grafimedia in cijfers, 2009. Uitgave: Koninklijke KVGO en GOC.
Geerts A., Bijvoet H. (2009) My Industry, Dutch manufacturing 2010. Uitgave:Economisch Bureau ING Bank.
Kaa van der H., Janssen R. (2009) Vormers en Hervormers, toekomstbeeld voor printmedia, strategische scenario’s en implicaties. Uitgave: Nyenrode Business
Universiteit, Breukelen.

De onzekerheden zijn dus groot. De studie adviseert

waaraan ze behoefte hadden. Hij pleit ervoor de nieuwe

bedrijven een ‘creërende houding’ aan te nemen en een rol

opmars van de ‘huisdrukkerij’ onder ogen te zien en te

als netwerkregisseur te spelen. Door te werken in een

stimuleren. Door als organisatie zelf het drukwerk aan te

zelfgekozen netwerk kunnen de belangrijkste risico’s worden

sturen, kan een bedrijf veel beter aansluiten op het eigen

afgedekt en kan de klant/consument beter worden bediend.

communicatiebeleid en de beschikbare back-office

De optie van inzetten op procesinnovatie leeft zeker in de

faciliteiten. Door nieuwe web-to-print oplossingen met

grafimediabranche. Zo was er dit jaar veel aandacht voor

een externe drukker te realiseren kan een optimale mix

de invoering en implementatie van JDF (Job Definition

ontstaan van in- en extern geproduceerd printwerk.

Format). JDF is te zien als een soort digitale orderbon,

Romano pleit ervoor dat de grafimediabranche niet de

maar dan één voor het hele werkproces, zowel dat van de

focus legt op de technologie. Ze moet de waarde erkennen

productie als dat van de administratie er omheen. Met JDF

die het direct aansturen van opdrachten heeft voor

kan een gedetailleerde beschrijving worden gemaakt van

communicatiemedewerkers, vormgevers, secretaresses en

alle creatieve, prepress-, press- en postpressprocessen.

inkopers. Deze gebruikers denken niet vanuit technologie,

Daarmee wordt het hele proces zo goed mogelijk

maar kijken naar gebruiksgemak en functionaliteit. Zij

gestroomlijnd, waarna variaties (dus flexibiliteit) mogelijk

willen graag een persoonlijke relatie aangaan met een

zijn.31 JDF is vooral een communicatietool die ervoor kan

contactpersoon bij een drukkerij, die hen adviseert als ze

zorgen dat leveranciers, verkopers en gebruikers dezelfde

het zelf niet weten en die de grotere klussen op kan

taal spreken, niet alleen binnen het bedrijf maar ook

pakken. Daar liggen nieuwe kansen voor dienstverlening.

daarbuiten. Voor drukkerijen is het een grote kans om zo

Een nieuwe aanpak die volgens Romano vooral om

optimaal mogelijk op wensen van klanten in te spelen en

communicatie en inlevingsvermogen vraagt.

tegelijk het proces te blijven beheersen.32

Ook de afwerking, de ‘verpakking’ van het product behoort

Een ander voorbeeld dat aansluit op de ontwikkeling van

tot de zorg van de grafimediabranche. Bij vormgeving

het verleggen van het accent naar dienstverlening en

zagen we al dat deze steeds belangrijker wordt. Een

procesinnovatie, is te vinden bij Frank Romano in de studie

innovatief voorbeeld in 2009 was de Dwarsligger, een

Corporate Reprographics, Trends and Opportunities33. Dit

initiatief van drukkerij-uitgeverij Jongbloed en uitgever

onderzoek naar de terugkeer van de huisdrukkerij laat zien

NDC/VBK.34 Het ‘dwars’ ingebonden en gedrukte boekje

dat de nieuwe digitale druktechnieken veel nieuwe kansen

heeft een handzaam formaat, een licht gewicht en blijft

bieden om een nieuwe plek in de markt te veroveren.

dankzij de innovatieve bindwijze altijd open liggen. Zijn

Romano toont aan dat bedrijven het kopieerapparaat

opvallende verschijning maakte het meteen tot een goed

vervangen door hightech printers die uitstekend kunnen

lopend product in de boekwinkels. Een andere vorm van

voorzien in een groot deel van de drukwerkbehoefte. Dit

innovatie is die van augmented reality. Met deze

zal tot gevolg hebben dat de omvang van het uitbestede

technologie is het mogelijk om papier interactief te

printwerk in hoog tempo daalt. Intern printen is immers

maken. Door het papier te richten op een webcam wordt

sneller en kostenbesparend voor het bedrijf, mits er

speciale software geactiveerd die ervoor zorgt dat je op je

sprake is van hoge kwaliteit. Romano stelt dat ‘printing-

beeldscherm een 3D animatie ziet verschijnen of dat een

on-demand’ in veel bedrijven altijd al de dagelijkse

video begint te spelen. Het kan aanvullende informatie

praktijk was. Nog voordat dit concept was uitgevonden,

verschaffen en het biedt adverteerders weer een

zorgden bedrijven er zelf al voor dat ze precies printten

aantrekkelijke nieuwe optie.

	Het ideaalplaatje is dat de communicatie tussen alle systemen verloopt via JDF en JMF (Job Messaging Format). Dit geldt zowel voor de productiesystemen
als voor de administratieve en managementsystemen.
Beishuizen H. (2008) JDF. Wat is wat? En wat doet het? Uitgave: GOC, Veenendaal.
33
Romano F. (2009) Corporate Reprographics, Trends and Opportunities. Uitgave: Rochester Institute of Technology; Canon Europa.
34
	www.dwarsligger.nl, website met informatie over de ‘dwarsliggende’ boekjes.
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Afbeelding 1.4
Voorbeeld augmented reality. Ga naar www.www.evenapeldoornbellenlive.nl,
klik linksonder op de pagina op ‘webcam-boodschap’ en houd deze afbeelding
voor de webcam
Bron: www.evenapeldoornbellenlive.nl

3D animatie biedt
adverteerders weer een
aantrekkelijke nieuwe optie.

Gaming,
de grote groeimarkt

hoofdactiviteit. Voor de anderen zijn games een
GAMING

nevenactiviteit zoals bijvoorbeeld de marketing-,
communicatiebureaus en uitgevers. Ook zij werden niet

De gamebranche groeit wereldwijd enorm. Het betreft

gespaard door de crisis. Een aantal gamebedrijven ging

vooral consolegames en de bijbehorende hardware. De

failliet door het omvallen van hun buitenlandse

markt wordt gedomineerd door een internationaal

opdrachtgever of door concurrentie uit het buitenland.37

repertoire; er is nauwelijks sprake van games voor specifieke
landen of taalgebieden. De omzet van de Nederlandse

In het rapport Verkenning Creatieve Industrie38 is te lezen

gamebranche wordt op dit moment geschat op 1 miljard

dat Nederland, vanuit internationaal perspectief gezien,

euro per jaar (600 miljoen education en 400 miljoen

maar een kleine speler is. Er zijn binnen Nederland geen

entertainment). In Nederland werken naar schatting 126

grote uitgevers van games of platformeigenaren. Nederland

bedrijven aan het ontwikkelen, produceren of uitgeven van

is vooral sterk als specialistische toeleverancier.

games. Volgens de NLGD , het platform dat de jaarlijkse

In het rapport wordt er vanuit gegaan dat de gamemarkt zal

gamedagen organiseert, kende Nederland in 2002 nog zo’n

groeien en dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats

200 ontwikkelaars, nu zijn het er zo’n 2000. Het meeste

zit nog een grote groei in de ontwikkeling van online games.

wordt verdiend met consolegames, dat zijn spellen voor

Ook is de verwachting dat de markt voor mobiele games

bijvoorbeeld de Wii, de Xbox 360 en PlayStation 3. Vooral in

verder gaat groeien. De consument wil nog steeds betalen

de Wii zat in 2009 veel groei. Naast het feit dat dit weer iets

voor games en voor adverteerders is het een nog nauwelijks

nieuws was, bleek Wii aan te slaan bij een grote nieuwe

ontgonnen, maar zeer aantrekkelijk terrein. Meer daarover

doelgroep. Denk aan ouderen die de Wii ontdekten als

bij het onderdeel Reclame.

35

36

vervanger van wat vroeger de ‘ochtendgymnastiek’ was. Na
de consolegames volgen de online games, de pc-games en de

Verder zijn er nog nieuwe kansen in het ontwikkelen van

wireless games al dan niet voor de mobiele telefoon. De

minder kapitaalintensieve games doordat er steeds vaker

helft van de bedrijven die games ontwikkelt, doet dat als

mogelijkheden komen om bestaande games te downloaden

35
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Koen H., Willems G. (2008) De gamebranche in beeld, marktmonitor gaming. Uitgave: GOC, Veenendaal.
NLGD staat voor Nederlandse Gamedagen, jaarlijks een groot festival voor gamers, bedrijven en onderwijs. De organisatie wordt gesubsidieerd door de
Nederlandse overheid.
De Volkskrant (2009) Gamemaker Streamline failliet. de Volkskrant, 21 november.
Ministerie van Economische Zaken (EZ) (2009) Verkenning Creatieve Industrie. Uitgave: agentschap Senter Novum, Den Haag.

en te bewerken, zoals Playstation of Wii. Dit bespaart hoge
investeringen in het ontwikkelen van een basisstructuur.
In het rapport Ups and downs39 van TNO wordt uitgelegd
waarom de gamebranche nog weinig heeft te duchten van
het (illegaal) downloaden. Door te zorgen voor een sluitende
combinatie van platformgebonden hardware, software en

Nederland is vooral sterk als
specialistische toeleverancier
in gaming.

content en de exploitatie ervan, zijn inkomsten
gegarandeerd en worden ongewenste downloads vermeden.
Het onderzoek stelt dat het niet uitgesloten is dat
gamebedrijven ook de film- en muziekmarkt naar zich toe
trekken zodat er één gezamenlijke markt ontstaat.

commerciële televisie-aanbieder, kijken. Met de Playstation
3 kunnen de uitzendingen van de BBC worden bekeken. In
Nederland worden gesprekken gevoerd met RTL en SBS. Op

De koppeling van gameplatforms met televisie is inderdaad

die manier wordt de spelcomputer de toegangspoort voor

gaande. Zo kunnen bezitters van een Xbox 360 in Groot

televisie. Van deze spelcomputers heeft meer dan 70% ook

Brittannië de programma’s van SKY BSB, de grootste Britse

een internetverbinding.40

Podiumkunsten en evenementen,
naar nieuwe platforms

deel voor rekening van de populaire kunst, het gaat dan
PODIUMKUNST

vooral om cabaret en musical. Deze stijging van het aantal
bezoekers geldt ook voor een toenemend aantal optredens

De podiumkunsten zijn onder te verdelen in muziek,

van Nederlandse podiumkunstenaars in het buitenland.41

dans en drama en kennen een enorme variëteit aan

De grote groei zat echter in de niet of deels gesubsidieerde

uitingsvormen. Evenals in de beeldende kunsten is sprake

popconcerten, festivals en optredens die worden

van een groot verschil tussen de beoefening van meer

georganiseerd door commerciële evenementenbureaus of de

autonome kunst als waarde op zich en de enorme industrie

semicommerciële poppodia in Nederland. Poppodia en

die is ontstaan rond vooral muziek en film.

evenementen floreerden en trokken in 2009 meer bezoekers

Het is daarom lastig om omzetcijfers aan te geven.

dan ooit. De bezoekers zijn niet alleen jongeren, maar

Van het gesubsidieerde deel van de podiumkunsten kunnen

steeds meer oudere bezoekers die geen afscheid nemen van

we wel aangeven of er vraag naar is. Die vraag is groot.

de popcultuur.42

Zo is bekend dat in 2007 3,2 miljoen bezoeken aan
uitvoeringen van professionele, gesubsidieerde

Uit de enorme breedte van de podiumkunsten kijken we wat

podiumkunsten plaatsvonden en dat er sprake is van

specifieker naar de muziekindustrie. Hier speelt hetzelfde

een gestage groei van dit aantal, waarbij vooral het

fenomeen als bij de uitgeverijen, ook hier zijn de

theaterbezoek er uitspringt. De groei komt voor een groot

consumenten niet meer gewend om voor hun content

De bezoekers zijn niet alleen jongeren, maar steeds meer oudere
bezoekers die geen afscheid nemen van de popcultuur.
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Huygen A., Rutten P., Huveneers S., Limonard S., Poort J., Leenheer J., Janssen K., Eijk van N., Helberger N. (2009) Ups and downs, Economische en culturele
gevolgen van filesharing voor muziek, films en games. Uitgave: TNO i.s.m. SEO en IViR, Delft.
Ammelrooy P. van (2009) Xbox maakt straks kabel en Digitenne overbodig. De Volkskrant 18 november.
Middleton P., Ven A. van de. (2009) Kerncijfers 2004-2008. Uitgave: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Den Haag.
Dalen van T., Hoek van der H., Vreeke F. (2008) Het Grote Poppodium Onderzoek. Uitgave: Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), Amsterdam.
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Voor de gevestigde artiest worden nieuwe marketing- en
verdienmodellen ontwikkeld.

te betalen. Het onderzoek Ups and downs43 van TNO belicht

te gaan en vaker merchandise artikelen te kopen.

deze ontwikkeling uitvoerig. In de muziekwereld is een

Downloaders van games kopen jaarlijks meer games dan

enorm scala aan mogelijkheden voor het down- en uploaden

gamers die nooit downloaden en downloaders van films

van muziekfiles ontstaan. Er wordt weliswaar gesproken

kopen meer dvd’s dan niet filmdownloaders. Het rapport

over illegaal downloaden, maar het is eigenlijk zo gangbaar

stelt dat downloaden de toegankelijkheid van een groot en

geworden dat het door de consument helemaal niet als

divers aanbod een enorme impuls heeft gegeven; dat is te

illegaal wordt gezien. In het rapport wordt onderzocht wat

zien als een culturele waarde.

deze praktijk aan economische en culturele effecten heeft.
Schattingen van het volume van het mondiale

De producenten van muziekopnames, de platenmaatschap-

ongeautoriseerde downloadverkeer lopen sterk uiteen.

pijen, hebben echter te kampen met forse omzetdalingen.

Wereldwijd gaat het in ieder geval om vele miljarden per

Van de artiesten ondervinden vooral de bekende namen de

jaar. Doordat Nederland voorop loopt in de uitrol van

negatieve effecten, terwijl het voor onbekende artiesten

breedband, is het aantal mensen dat onbetaald downloadt

juist makkelijker wordt door het grote publiek te worden

relatief hoog. Muziek wordt verreweg het meest

ontdekt. De muziekindustrie beantwoordt de krimpende

gedownload. Voor Nederland wordt het aantal

markt onder andere door het aanbieden van digitale

muziekdownloads geschat op 1,5 tot 2 miljard per jaar. Dat

downloads tegen betaling, maar dat blijkt vooralsnog niet

zou neerkomen op 7,5 downloads voor iedere in Nederland

het antwoord op de afnemende omzet. Er worden daarom

verkochte track.

nieuwe revenubronnen aangeboord. Voor de gevestigde

Het rapport laat zien dat er ook positieve kanten zitten

ontwikkeld, waarin de rol van de muziekopnames als

aan het gratis downloaden van illegaal geüploade content.

directe omzetgenerator meer op de achtergrond raakt

Consumenten die downloaden zijn meestal ook de grote

en liveconcerten, merchandise en sponsoring de meeste

liefhebbers van muziek, film of games. Het is een belangrijk

inkomsten genereren. Met artiesten worden zogenaamde

onderdeel van hun leven. Daar maakt downloaden deel

360-gradencontracten afgesloten die alle opbrengsten rond

van uit, maar ook het aanschaffen van allerlei andere

het ‘merk’ van de betreffende artiest regelen.

artiesten worden nieuwe marketing- en verdienmodellen

producten. Muziekdownloaders blijken vaker naar concerten

43
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Huygen A., Rutten P., Huveneers S., Limonard S., Poort J., Leenheer J., Janssen K., Eijk van N., Helberger N. (2009) Ups and downs, Economische en culturele
gevolgen van filesharing voor muziek, films en games. Uitgave: TNO i.s.m. SEO en IViR, Delft.

Reclame,
zoekt nieuwe media

dat de ontwikkelingen in de reclame, gericht op kinderen,
RECLAME

volgt. In hun onderzoek Nieuwe vormen van reclame anno
200948 vergelijken zij voorgaand onderzoek uit 2006 met

De omzet in de reclamebranche stond in 2009 sterk onder

dat van 2009 en komen ze tot de conclusie dat vooral

druk. Volgens het CBS is de reclamebranche al een jaar

‘in-game advertising ‘ zich de afgelopen twee jaar goed

lang de minst presterende branche binnen de zakelijke

heeft ontwikkeld. Het wordt voor adverteerders steeds

dienstverlening. Sinds 2004 is de omzetdaling nog nooit zo

eenvoudiger en effectiever om games in te zetten als

groot geweest.44

marketinginstrument. Doordat steeds meer games de

Bedrijven bezuinigen op reclame en dat heeft ook

mogelijkheid hebben om online gespeeld te worden,

negatieve gevolgen voor uitgevers en de grafimediabranche

kunnen billboards in de game op ieder moment gevuld

zoals we eerder zagen. In 2008 werd er 6.25 miljoen euro

worden met passende reclame-uitingen. Het blijkt dat

aan adverteren in de media besteed, in 2009 is dat 6.074

kinderen het leuk vinden om hun avatar49 te kleden in de

miljoen euro.45 Van alle reclamebestedingen gaat het

collectie van hun favoriete merk, ze willen er zelfs voor

grootste deel naar reclame op televisie (49,1%), gevolgd

betalen.

door dagbladen (14%) en radio (9,1%). Op dit moment
neemt interactieve reclame nog slechts 3,8 % van de

Naast het adverteren binnen games, heeft ook het

besteding in.

aanbieden van een game als reclame-uiting zijn intrede

Vooralsnog is een belangrijk deel van de consumenten nog

gedaan. In deze zogenoemde ‘advergames’ staat het merk

steeds achter de televisie te vinden. In het Televisie

of product centraal (bijvoorbeeld het spel Anubis van de

Jaarrapport 200946 van SPOT kunnen we lezen dat de

Rabobank). Deze ‘advergames’ worden via de website van

Nederlander gemiddeld iedere dag drie uur televisie kijkt

het betreffende merk of een gameportal gedistribueerd.

en daarvan is ongeveer 17 minuten reclame. Die reclame

De adverteerder zorgt er natuurlijk meteen voor dat

zit in Ster-spotjes, maar ook steeds vaker in zogenoemde

adressen en gegevens van de doelgroep worden verzameld

‘non-spot bestedingen’: dit is reclame binnen een

en benut in volgende campagnes.

programma, bijvoorbeeld een gesponsord doe-het-zelf

Een ander nieuw medium voor reclame is de mobiele

klusprogramma. Deze vorm van reclamebesteding is de

marketing. Nu mobiele telefonie en internet steeds meer

afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, hoewel afgelopen

naar elkaar toegroeien, kunnen niet alleen mail, sms en

jaar ook hier een daling plaatsvond, vooral doordat

websites maar ook interactieve boodschappen van

kleinere opdrachtgevers afhaakten.

bedrijven worden voorzien van reclameboodschappen.

In de Uitgever aan het woord stellen de uitgevers dat

De ontwikkeling van betalen met de mobiele telefoon

hun inkomsten uit advertenties sterk zullen teruglopen.

zal volgens het onderzoek leiden tot nieuwe vormen van

Zij verwachten de grootste terugloop bij de dagbladen,

mobiele reclame en marketing.

het zou daar om 25% van de advertentie-inkomsten gaan.

Ten slotte vormen de vele online, sociale netwerken een

De verwachting is dat deze bestedingen ten gunste van

ideale nieuwe plek voor adverteerders om hun doelgroep

internet en mobiele telefonie komen en de uitgevers

te bereiken. Communities van allerlei groepen lenen zich

denken daarbij aan 15% stijging, ondanks de recessie.

voor banners, targeting, virale marketing en buzzing.

Over de opkomende nieuwe vormen van online adverteren

Volgens Nieuwe vormen van reclame anno 2009 staan

is nog niet heel veel bekend. Media Makkers is een bureau

dergelijke activiteiten nog maar in de kinderschoenen.
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www.cbs.nl. (2009) Monitor Reclamebranche 2009. Centraal Bureau voor de Statistiek.
Rietberg E. (2009) Mediafeitenboekje 2009. Uitgave: Carat Nederland BV, Amsterdam.
SPOT (2009) Televisierapport 2009. Uitgave: Nederlands kenniscentrum voor televisiereclame SPOT, Amsterdam.
Huibers T., Voermans K., Hoorn H. van (2009) De uitgever aan het woord 2009. Uitgave: KPMG, Theasis, ThiemeGrafiMedia Groep.
Rozendaal E. (2009) Nieuwe vormen van reclame anno 2009. Uitgave: Stichting Media Makkers/ Reklame Rakkers, Amsterdam.
Avatars zijn kleine afbeeldingen die gebruikt worden op internet of msm om een persoon te representeren.
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Die conclusie wordt bevestigd door onderzoek van een

aansluit op het gedrag van de doelgroep. Waar de

aantal grote adverteerders.

muziekindustrie lijdt onder sharing en illegale

Dit onderzoek, de Social Media Monitor analyseert de

downloads, daar ziet de reclame zijn kans. Platforms als

aanwezigheid en activiteiten van de grootste Nederlandse

YouTube, Flickr of Kazaa bieden adverteerders een ideale

adverteerders op sociale media. In het onderzoek worden

plek om zich te manifesteren. Met een klein budget

de belangrijkste sociale netwerken zoals Hyves, Twitter,

kunnen ze een groot bereik realiseren. Interessant is dat

Facebook, Netlog, Linkedin en weblogs bekeken. Dan blijkt

de online advertenties ook nieuwe vormgevingsvragen

dat 35 van de 100 belangrijkste Nederlandse merken op

oproepen. Zo is het de vraag hoe je als adverteerder de

een of andere wijze aanwezig zijn op populaire sociale

‘bannerblindheid’ van de websitebezoeker kan omzeilen.

netwerken. Het meest gebruikte netwerk is Twitter (23 van

Zeker bij websites waar gebruikers veelvuldig komen,

de 35 bedrijven). Hierop volgt Hyves (16 van de 35), Netlog

sluipt er surf- en clickroutine in het gedrag.

(9 van de 35), Facebook (6 van de 35), Linkedin (4) en

Een banner zo maken dat ze niet als storend ervaren

weblogs (2).

wordt of juist heel veel aandacht vangt, is een vak op zich

Dit wat betreft de kwantiteit. Kwalitatief valt op dat de

geworden. De nieuwste variant is de gamebanner, die

social media nog vaak alleen campagnematig worden

bezoekers met een spel naar zich toetrekt.
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ingezet en niet worden toegepast als constant
aanspreekpunt voor de doelgroep. Een aantal van de
merken post niet regelmatig nieuwe content. Slechts bij
een klein deel gaat het ook echt om interactief contact.
Daar hoort wel de kanttekening bij dat ook zonder
interactie het gebruik succesvol kan zijn. Als voorbeeld
wordt de ANWB genoemd die via Twitter een grote groep
weggebruikers informeert over de actuele verkeerssituatie.
Op Hyves springt vooral radio 538 er uit met 55.000 leden

Waar de muziekindustrie
lijdt onder sharing en
illegale downloads, daar ziet
de reclame zijn kans.

en veel activiteit. Het wordt gezien als een schoolvoorbeeld van actieve social media marketing die nauw
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Jansen L., Rinkes R. (2009) Social Media Monitor 2009 – editie 2. Uitgave: Media Embassy, Hilversum.

Zoektocht naar het benutten
van nieuwe kansen
De vraag naar wat er speelt in de creatieve industrie is
hiermee nog lang niet uitputtend beantwoord. In het

Er ontstaat een waardeweb van
economische bedrijvigheid.

overzicht van recente onderzoeken en publicaties valt op
hoeveel verschillende thema’s en invalshoeken er zijn.
In ‘Trends in grafimedia 2008’ schreven we over het rapport
Toekomstvisie Mediawaarde Web51 van TNO. Daarin is te

exploitatie van het creatieve idee, dienst of product

lezen hoezeer de verschillende media in elkaars vaarwater

heeft dit grote gevolgen. Schrijvers of artiesten kunnen

geraken en niet langer gesproken kan worden over lineaire

niet meer rekenen op revenuen uit auteursrechten, maar

waardeketens, maar over een waardeweb van economische

moeten andere inkomstenbronnen aanboren. Evenals de

bedrijvigheid. Het voorgaande bevestigt dat beeld voor de

uitgevers van print of muziek. Zij proberen hun recht te

gehele creatieve industrie.

halen en tegelijk zoeken ze naar nieuwe verdienmodellen

De rol van adverteren/sponsoring is in alle deelsectoren

om hun inkomsten op peil te houden.

van de creatieve industrie van belang als verdienmodel.

In alle deelsectoren van de creatieve industrie laat

Sponsoring en advertentie-inkomsten worden benut om

de consument zich zien als (mede)producent. Steeds

nieuwe diensten aan te bieden en zelfs gezien als middel

meer mensen hebben de mogelijkheid te musiceren, te

om de eigen onafhankelijkheid te behouden. Tegelijk

schilderen, te schrijven en van hun hobby eventueel een

wordt commercialisering ook met argwaan bekeken en

(bij)baan te maken. Consumenten worden echter ook

wordt liever een beroep gedaan op overheidssubsidie.

steeds meer ‘gebruikt’ als toeleverancier van informatie

Het bij elkaar brengen van informatie, het ontwikkelen

en beeld (nieuwsvoorziening), persoonlijke gegevens

van een nieuwe (digitale) infrastructuur blijkt van groot

(verborgen marketing bij websites) en creatieve ideeën

belang. De aanwezigheid van goede internetverbindingen

(marketinginstrument van bedrijven).

en breedband blijken Nederland een voorsprong te geven

Hoezeer de consument ook is gecharmeerd van ‘gratis’,

bij innovaties. Het organiseren van nieuwe platforms om

hij blijft nog wel steeds betalen als het niet anders

content aan te bieden (tijdschrift met website en online

kan en het een echt toegevoegde waarde heeft. Zo

televisie), te beheren (content hub) of de productie ervan

blijft het bioscoopbezoek hoog, gaat een live-concert

te stroomlijnen (JDF programma), kenmerkt de creatieve
industrie anno 2009.
De technologische mogelijkheden blijven zich uitbreiden
(3D, mobiele telefonie), maar wat het meest in het oog
springt, is hoe de consument deze benut. De consument
maakt vooral dankbaar gebruik van de grote hoeveelheid
gratis muziek, nieuws en informatie via het internet.
Hij ervaart dat als een verrijking, evenals het kunnen
deelnemen aan online sociale netwerken. De adverteerder
volgt deze consument, zodat de traditionele media dubbel
last hebben van de opkomende nieuwe media.
Juist in de creatieve industrie waar alles draait om de

51

Korte A., Schie N. van de (2007) Toekomstvisie Media Waardeweb. Uitgave: TNO in opdracht van CMC, Koninklijke KVGO en NUV.
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Beleven blijft een centraal product
van de creatieve industrie.
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of theaterbezoek toch nog boven het mp3’tje en zal

die werkzaam zijn in de creatieve industrie. Zij moeten

een leuke ‘dwarsligger’ in veel gevallen aantrekkelijker

immers werken met al die (online) technologie, nieuwe

gevonden worden dan de e-readertekst.

concepten en nieuwe samenwerkingspartners. Zonder hen

Het voorgaande laat vooral zien dat de ‘Great Reset’

zou Nederland helemaal niet in het top-10 lijstje van de

vooral bestaat uit een zoektocht naar het benutten

internationale creatieve industrie staan! In deze ‘Trends

van nieuwe technologie, nieuwe platforms en nieuwe

in de creatieve Industrie 2010’ is daarom het themahoofdstuk

verdienmodellen. Het kan niet anders dan dat die

gewijd aan innovatie in bedrijven en de rol van de

zoektocht ingrijpende gevolgen heeft voor de mensen

menselijke factor hierin.

Pijn

Papier

Plike 2SC Wit

Gramsgewicht

140 grams

Veredeling / Bewerking Drukken over folie

Wat beleef ik?

“Pijnzin: zintuiglijk vermogen waardoor
prikkels gewaarwordingen van pijn kunnen doen ontstaan.”
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Groeien en krimpen doet zeer

40

H2
De werkgelegenheid in de creatieve industrie is in de afgelopen tien jaar
sterk gegroeid. In de branches van traditionele media, uitgeverijen en grafische bedrijven
loopt de werkgelegenheid terug, maar in de theater- en evenementenbranche en in de
gaming- en multimediabranche is deze juist spectaculair gegroeid. Het beroepsonderwijs
gaat heel voortvarend mee in deze ontwikkeling, maar dat levert ook knelpunten op.

In dit hoofdstuk schetsen we eerst de samenstelling van de

een flexibeler wordende arbeidsmarkt. Daarna beschrijven

creatieve industrie en de branches die daartoe behoren.

we de werkgelegenheidsontwikkeling die de afgelopen jaren

We gaan daarbij in op de structuur van de werkgelegenheid

heeft plaatsgevonden in de verschillende delen van de

in deze branches en de groei van het aantal zzp’ers.

creatieve industrie en de specifieke wijze waarop bedrijven

Vervolgens gaan we in op de veranderingen die plaatsvinden

in de creatieve industrie hun personeel werven.

op de arbeidsmarkt in Nederland en die ook gevolgen zullen

Tenslotte gaan we in op de beroepsopleidingen voor de

hebben voor de arbeidsmarkt in de creatieve industrie.

creatieve industrie, zowel op mbo- als op hbo-niveau en

Het gaat daarbij om het samenlopen van een krimpende

geven we een beeld van de loopbaanvisie van jonge mbo’ers

beroepsbevolking met een groeiende arbeidsparticipatie en

die aan het werk zijn gegaan in de creatieve industrie.

Verschillende branches
in de creatieve industrie

reclamebureaus, artiesten en kunstbeoefenaren, theaters
en evenementenorganisaties. In totaal werken in de
creatieve industrie ruim 200.000 mensen.1 Driekwart van

De term “creatieve industrie” wordt door de overheid,

de totale werkgelegenheid bestaat uit werknemers die in

gemeenten, onderwijsinstellingen en onderzoekers

loondienst zijn bij een bedrijf (74,5%), 8,3% bestaat uit

gebruikt om een breed scala aan creatieve bedrijven en

werkgevers en 17,2% uit zelfstandige beroepsbeoefenaren.

beroepen aan te duiden. Onze belangstelling gaat uit naar

Ten opzichte van het totale Nederlandse bedrijfsleven is

bedrijven en beroepsbeoefenaren die zich richten op de

het aandeel zelfstandige beroepsbeoefenaren (zzp’ers) in

volgende economische activiteiten: film, radio en tv,

de creatieve industrie beduidend hoger en bestaan er bijna

podium- en beeldende kunsten, evenementen, grafische

uitsluitend MKB-bedrijven en nauwelijks grotere bedrijven.

producten, reclame, webdesign, gaming, journalistiek en

Tussen de verschillende branches zijn qua werkgelegen

uitgeverij. Andere creatieve bedrijven en beroeps

heidsstructuur wel forse verschillen. Binnen de grafimedia

beoefenaren, zoals architecten en modeontwerpers vallen

branche (90%) en de uitgeverijbranche (87%) bestaat de

buiten onze defenitie. Binnen deze afgebakende creatieve

werkgelegenheid voor een veel groter deel uit werknemers

industrie is een aantal branches te onderscheiden:

in loondienst, terwijl kunstbeoefenaren voor minder dan

uitgeverijen, grafimediabedrijven (prepress, drukkerijen

de helft in loondienst werken. Ook in de reclamebranche

en nabewerkingsbedrijven), audiovisuele bedrijven,

en in de theater- en evenementenbranche komt het

1

	Alle cijfers omtrent het aantal bedrijven en de werkgelegenheid in de branches van de creatieve industrie zijn gebaseerd op recente tellingen die gemaakt
zijn via CBS Statline.
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werken als zelfstandig beroepsbeoefenaar relatief vaak

sterke teruggang in inkomen. Daar staat tegenover dat bij

voor (>20%). Dit verschil in werkgelegenheidsstructuur

een economische opgang de werkgelegenheid snel kan

heeft gevolgen voor de toegang tot het beroep, de

groeien in branches waar veel zelfstandigen werken,

onderlinge concurrentieverhoudingen, maar ook voor de

omdat de toegang tot het beroep minder gereguleerd

inkomenspositie en de zichtbaarheid van de gevolgen van

wordt door het personeelsbeleid van bedrijven. Na een

de huidige economische crisis. In het algemeen kan gesteld

economische laagconjunctuur zijn veel bedrijven namelijk

worden dat de branches, waar de werkgelegenheid

in hun personeelsbeleid nog lange tijd terughoudend met

voornamelijk bestaat uit loondienst, de inkomenspositie

het aantrekken van nieuw personeel. Zij proberen de

stabieler is. Terwijl toch de gevolgen van de crisis

groeiende omzet eerst op te vangen via overwerk van het

zichtbaarder zijn via het oplopen van de werkloosheid.

zittende personeel. Hiervan gaat dus een dempende

Bij de branches waar veel in zelfstandige banen wordt

werking uit op de werkgelegenheidsgroei.

gewerkt, komen de gevolgen van de crisis minder zichtbaar

Beide vormen van werkgelegenheidsstructuur, loondienst

in beeld in de vorm van toenemende geregistreerde

en zelfstandigheid, hebben dus hun voor- en nadelen.

werkloosheid, maar wordt wel de pijn geleden in een

Groei zelfstandige beroepsuitoefening
De groei van het aantal zzp’ers in Nederland hing tot 2003
vooral samen met de groei van de werkgelegenheid en dat
gold ook voor de creatieve industrie. In de afgelopen jaren
zagen we vooral in de creatieve industrie echter een sterke
toename van het aandeel zzp’ers. Overigens is het begrip

Tussen de verschillende
branches bestaan qua
werkgelegenheidsstructuur
forse verschillen.

zzp’er pas in de loop van de jaren negentig ontstaan omdat
steeds meer hoger opgeleiden, gedeeltelijk gedwongen,
voor zichzelf begonnen te werken. Een belangrijk kenmerk
van een zzp’er is dat deze enerzijds lijkt op een werknemer

dagloners genoemd. Omdat het steeds vaker gaat om hoger

die een bijdrage levert aan de werkzaamheden van een

opgeleiden spreekt men tegenwoordig liever over

bedrijf, vaak zelfs binnen het betreffende bedrijf.

zelfstandige beroepsbeoefenaren.

Anderzijds doet hij dit slechts tijdelijk en lijkt in dit

Het aandeel zzp’ers onder de werkzame beroepsbevolking

opzicht op een werknemer die zijn diensten aanbiedt voor

neemt de laatste jaren toe, maar niet in gelijke mate voor

verschillende bedrijven. Vroeger kwamen dit soort banen

mannen en vrouwen. Uit afbeelding 2.1 blijkt dat het

ook veelvuldig voor in de landbouw en werden deze mensen

aandeel onder vrouwen lager is en tamelijk stabiel blijft,

seizoen- of contractarbeiders en in veel gevallen zelfs

terwijl het aandeel onder mannen sterk toeneemt. Dit
komt slechts voor een beperkt deel door het verschil in
populariteit omtrent zelfstandig werken tussen mannen
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Afbeelding 2.1
Zelfstandige beroepsbeoefening (zzp) als percentage van de werkzame
beroepsbevolking in Nederland, uitgesplitst naar mannen en vrouwen.

Afbeelding 2.2
Aandeel vrouwen binnen verschillende branches van de creatieve industrie
in Nederland.

Bron: CBS Statline

Bron: CBS Statline, 2009
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en vrouwen. Het heeft vooral te maken met de branches

Het aandeel zelfstandige beroepsbeoefening in de

en de beroepen waar de werkgelegenheidsstructuur zich

creatieve industrie is juist hoog in branches waar veel

sterker ontwikkelt in de vorm van zelfstandige beroeps-

vrouwen werken. We weten niet precies of in deze

beoefenaren. Dit is bijvoorbeeld het geval in de bouw,

branches vrouwen ook in gelijke mate in zelfstandige

waar weinig vrouwen werkzaam zijn.

beroepen werken als mannen, of toch meer in loondienst.

Binnen de creatieve industrie weerspiegelt dit algemene
beeld zich echter niet, zoals blijkt uit afbeelding 2.2. Door
een verschil in arbeidsparticipatie van mannen (83%) en
vrouwen (71%) is de verdeling van de werkzame
beroepsbevolking in Nederland 54% mannen en 46%
vrouwen. Daar komt de creatieve industrie dicht bij met
een verdeling van 58% mannen en 42% vrouwen. Het is niet
zo dat binnen de creatieve industrie het hoge percentage
zelfstandige beroepsbeoefening samenvalt met een sterke

Veel mensen in creatieve
beroepen werken als
zelfstandig beroepsbeoefenaar,
dat levert een zeer flexibele
arbeidsmarkt op.

vertegenwoordiging van mannen in de werkgelegenheid.
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Groeiende arbeidsdeelname,
dalende arbeidsduur

Afbeelding 2.3
Groei in arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen.
Bron: CBS Statline

De werkgelegenheid in Nederland groeit nog steeds. Enerzijds
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komt dit omdat de bevolking, en daarmee de beroepsbevolking, nog steeds groeit. De beroepsbevolking bestaat
uit alle inwoners tussen 15 en 65 jaar. De werkzame
beroepsbevolking bestaat uit alle mensen die betaald werk
verrichten, in loondienst, als ondernemer of als zzp’er.
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft berekend dat
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30%

bij 15 jaar. Aan deze ontwikkeling valt weinig te veranderen,
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behalve het enigszins optrekken van de pensioengerechtigde
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leeftijd naar 67 jaar. De gevolgen van deze krimp worden
merkbaar in de vorm van een steeds krapper wordende
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arbeidsmarkt. Wel kan er iets gedaan worden aan het verhogen
van de arbeidsdeelname van de beroepsbevolking, waardoor
per saldo het aantal beschikbare mensen op de arbeidsmarkt
gelijk zou blijven.
De arbeidsdeelname van de beroepsbevolking in Nederland
behoort inmiddels al tot de hoogste ter wereld. Met name voor
mannen is de arbeidsparticipatie met 83% hoog, maar ook voor
vrouwen is de arbeidsparticipatie met 71% al hoger dan

De arbeidsparticipatie is
in Nederland sterk
toegenomen, we werken alleen
steeds minder uren.

gemiddeld in Europa. Belangrijker is dat de arbeidsparticipatie
(Afbeelding 2.3) nog steeds stijgt en voor vrouwen zelfs sterk
stijgt. Tussen 1995 en 2009 groeide de arbeidsparticipatie voor
mannen van 76% naar 83% en voor vrouwen van 54% naar 71%.
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en vrouwen. Direct na het afronden van de opleiding is de

De arbeidsdeelname van mannen en vrouwen samen nam

arbeidsparticipatie voor mannen 95% en voor vrouwen 80%.

daardoor toe van 65% naar 77%. Deze groei heeft voornamelijk

Bij mannen blijft deze tot ongeveer 55 jaar ook boven de 90%

te maken met het toegenomen opleidingsniveau onder mannen

en neemt dan snel af tot 36% rond het 60ste jaar. Bij vrouwen

zet de daling eerder in dan bij mannen en daalt ook in sterkere
mate tot nog maar 20% boven de vijftig jaar. De arbeidsparticipatie van oudere werknemers is de afgelopen jaren wel

Afbeelding 2.4
Afname van het aandeel voltijdbanen (>32 uur) in Nederland.
Bron: CBS Statline
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gevolge van overheidsbeleid. Tegenover deze hoge en nog
steeds groeiende arbeidsparticipatie staat een daling in het

100%
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vrouwen. Nederland is in dubbel opzicht koploper, in
arbeidsdeelname en in deeltijdwerk. In afbeelding 2.4 is te
zien dat het aandeel voltijdbanen in de afgelopen 10 jaar is
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terugloop fors, van 42% naar 30%. Deze trend heeft te maken

50%

met een sterk gegroeide arbeidscultuur in Nederland.

40%

maar breidt zich juist steeds meer uit naar ook de hogere

30%

functies. Voor de overheid is deze cultuur minder gemakkelijk

20%

te beïnvloeden via maatregelen dan het stimuleren van de

10%

arbeidsparticipatie. Daarvoor sneed de overheid de uitstroom
naar de WAO af, beperkte de uitkeringsduur in de WW en
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80%

teruggelopen van 72% naar 61%. Vooral bij vrouwen is de

Deze trend is niet specifiek voor mensen in lagere functies,
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schafte indirect de VUT en het prepensioen af. Door deze
2

maatregelen steeg vooral onder oudere werknemers de
arbeidsdeelname sterk. Deze algemene arbeidscultuur
verschilt weliswaar per branche, maar de trend is
onmiskenbaar in alle branches van de creatieve industrie
waar te nemen.

2

Branches hebben VUT en het prepensioen afgebouwd onder grote financiële druk van de overheid.
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Het belang en de risico’s
van een flexibele arbeidsmarkt

Afbeelding 2.5
Groei van het aandeel van flexbanen in Nederland.
Bron: CBS Statline

De Nederlandse arbeidsmarkt is binnen de Europese Unie
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een van de meest flexibele arbeidsmarkten. Daardoor
behoort de werkloosheid in Nederland tot de laagste van
Europa. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt bestond
vroeger vooral uit de tijdelijke inzet van vrouwen in het
arbeidsproces in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.
Uit afbeelding 2.5 blijkt dat deze ‘sexespecifieke’
flexibiliteit grotendeels is geneutraliseerd. Het aandeel
flexbanen onder vrouwen is in het afgelopen decennium
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sterk afgenomen, terwijl dat onder mannen juist is
toegenomen. Per saldo levert dat een meer flexibele
arbeidsmarkt op, omdat het aantal mannen op de
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arbeidsmarkt nog steeds groter is dan het aantal vrouwen.
Wel is te zien dat de hoogte van het aantal flexbanen
afhankelijk is gebleven van de economische conjunctuur.
In tijden van economische teruggang krimpt het aandeel
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flexbanen sterk, in tijden van economische opgang neemt
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het weer toe. Daarom worden deze banen ook wel

opmaakwerk gedaan binnen reclamebureaus en op

‘klapstoelbanen’ genoemd.

redacties van uitgeverijen of op communicatieafdelingen

Een flexibele arbeidsmarkt is gewenst omdat de werk-

van grote bedrijven. Voor andere beroepen betekent dit

gelegenheid verschuift tussen bedrijven en branches

omscholing naar andere vaardigheden. Door automatisering

ten gevolge van innovaties. Dit is duidelijk te zien in de

loopt de werkgelegenheid al jaren terug bij de grote

ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de creatieve

rotatiedrukkerijen waar kranten en tijdschriften worden

industrie. De werkgelegenheid in de grafimediabranche

gedrukt, terwijl gelijktijdig al jaren de arbeidsmarkt krap

loopt al jaren terug, maar is in andere branches van de

is voor vellen-offsetdrukkers en grafische nabewerkers.

creatieve industrie juist sterk gegroeid. Voor sommige

Een niet voldoende flexibiliteit op de grafische

beroepen betekent dit dat vergelijkbaar werk verschuift

arbeidsmarkt bemoeilijkt een soepele overgang van de ene

naar andere branches. Dit geldt bijvoorbeeld voor het

baan naar de volgende, terwijl de betreffende beroepen

grafische opmaakwerk, dat vroeger bijna uitsluitend

toch relatief dicht bij elkaar liggen.

binnen drukkerijen en gespecialiseerde prepressbedrijven

Anderzijds kan een toenemende flexibiliteit op de

werd gedaan. Tegenwoordig wordt steeds meer

arbeidsmarkt ook leiden tot een gedrag van job hoppen,

Binnen de creatieve industrie werven bedrijven
hun personeel het liefst via hun eigen netwerk.

waardoor werkgevers steeds meer problemen krijgen om

bedrijven in 2000 liet zien dat bedrijven als belangrijkste

personeel aan zich te binden. Het sterke personeelsverloop

personeelsprobleem het binden van mensen hadden.

dat hiervan het gevolg is, kan bedrijven op hoge kosten

Een aantal economen wijst er daarom op dat een verdere

jagen voor werving en selectie, maar ook voor scholing en

flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt in tijden

binding. In de afgelopen jaren hebben we deze

van een krimpende beroepsbevolking en een verhoogde

problematiek ook duidelijk gezien binnen alle branches

uitstroom van oudere werknemers voor veel branches ook

van de creatieve industrie. Onderzoek onder multimedia-

tot grote personeelsproblemen zou kunnen leiden.
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Werkgelegenheidsontwikkeling
creatieve branches

Afbeelding 2.6
Werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland en binnen de creatieve industrie
in Nederland.
Bron: CBS Statline

Door het gelijktijdig groeien van de beroepsbevolking

NL

en het toenemen van de arbeidsparticipatie is de
werkgelegenheid in Nederland in aantal personen

CI

(index 1996 = 100)

130

sterk gegroeid.
Qua arbeidsvolume is deze toename minder sterk geweest

120

omdat gelijktijdig de gemiddelde arbeidsduur in termen
van voltijdbanen afnam. Voor de creatieve industrie
geldt eenzelfde positieve werkgelegenheidsontwikkeling,
maar de toename vertoont een veel grilliger verloop.
Uit dit grillige verloop blijkt dat de creatieve industrie
conjunctuurgevoelig is (zie afbeelding 2.6). Vanaf de
hoogconjunctuur in 1998 groeit de werkgelegenheid
sterk, maar krimpt vervolgens ook weer sterk tijdens de
economische laagconjunctuur tussen 2002 en 2006, om
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vervolgens weer krachtig te groeien bij de opleving van
de economie. Vanaf 2008 stagneert de werkgelegenheid
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echter weer. De resultante over de periode 1996-2008 is
uiteindelijk een groei in werkgelegenheid van 129.000 naar
159.000 personen, in 12 jaar tijd een toename van 19%.

in het drukproces. Steeds snellere persen kunnen door

Niet heel spectaculair dus.

steeds kleinere productieteams bediend worden. Het

De werkgelegenheidsontwikkeling binnen de verschillende

vervangen van klein-formaat persen door groot-formaat

branches varieert ook. De werkgelegenheid in de

persen, waarbij één nieuwe pers twee kleinere vervangt

grafimediabranche krimpt al vanaf begin jaren ’90.

en er dus met minder drukkers dezelfde of zelfs een

Eerst ten gevolge van de invoering van dtp, waardoor

hogere omzet behaald kan worden.

veel handwerk in de prepress verdween en het werk zich
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ook verplaatste naar andere branches. Vervolgens kwam

In de meeste andere branches groeit tussen 1993 en

de branche onder druk te staan door de opkomst van

2009 de werkgelegenheid. In afbeelding 2.7 staan deze

cd-rom’s en internet, waardoor reclame en informatie

gegevens enigszins gecomprimeerd weergegeven. De

zich gedeeltelijk verplaatst naar het digitale medium.

lijnen van branches die dicht bij elkaar liggen zijn

Een belangrijke reden voor de voortdurende krimp in

samengevoegd. Hierdoor ontstaan vier lijnen die een

werkgelegenheid is ook de sterke productiviteitstoename

bepaalde mate van groei representeren. De sterkste groei

van de werkgelegenheid in de afgelopen 15 jaar heeft zich
voorgedaan in de theater- en evenementenbranche.

Afbeelding 2.7
Werkgelegenheidsontwikkeling tussen 1993 en 2009 binnen verschillende
branches van de creatieve industrie

Deze groeicurve is zelfs spectaculair te noemen.

Bron: CBS Statline / bewerking GOC

Aan de andere kant staat de voortdurende daling

Theater- en evenementenbranche

van werkgelegenheid in de grafimediabranche.

Overige kunstzinnige beroepen, film/videoproductie,

De uitgeverijbranche, inclusief de persbureaus en

beoefening van kunst, radio en televisie, reclamebureaus

dagbladjournalisten, groeide langer door dan de

Creatieve industrie totaal, uitgeverijen, journalisten en persbureaus
Grafimediabranche

grafimediabranche, maar vertoont sinds 2002 eveneens
een dalende lijn. De werkgelegenheid herstelt zich wel

400%

index (1993 = 100 %)

weer iets in de jaren 2007 en 2008. Met uitzondering van
de economisch slechte jaren tussen 2002 en 2005, groeit
de werkgelegenheid in de reclamebranche, de AV-branche

Theater- en evenement
350%
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en in de podiumkunst wel duidelijk.
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Alhoewel er nog geen harde cijfers zijn omtrent de
werkgelegenheidsontwikkeling in de creatieve industrie
in 2009, zijn er wel berichten dat alle branches het op
dit moment moeilijk hebben. Het aantal opdrachten is
duidelijk teruggelopen waardoor zelfstandige beroepsbeoefenaren moeilijker aan opdrachten komen en
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Werving van personeel

Afbeelding 2.8
De kanalen waarlangs bedrijven binnen de creatieve industrie
hun personeel werven.

Uit jaarlijks vacatureonderzoek binnen de verschillende

Bron: GOC Vacatureonderzoek creatieve industrie 2009

branches van de creatieve industrie is bekend op welke
wijze bedrijven hun personeel werven.3 Uit afbeelding 2.8
blijkt dat het werven via het eigen contactennetwerk de
belangrijkste manier is om aan personeel te komen. Dit
eigen contactennetwerk kan bestaan uit freelancers
waarmee wordt samengewerkt, eigen relaties of indirecte
relaties via medewerkers. Het werven via het eigen
contactennetwerk heeft als voordeel dat dure werving- en
selectieprocedures overgeslagen kunnen worden en dat
men een betrouwbaarder beeld heeft van de capaciteiten
en attitudes van de betreffende personen. Wat regelmatig
voorkomt is dat bedrijven eerst enige tijd met freelancers

eigen netwerk

vacaturesite
open sollicitatie
dagblad
stagiaire
vakblad
interne opvulling
uitzendbureau
UWV
wervingsbureaus
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

samenwerken, om deze vervolgens een vast contract aan
te bieden. Binnen de creatieve industrie worden dan ook

genoemde verschillen in werkgelegenheidsstructuur en

relatief vaak transities gemaakt tussen of combinaties

daarnaast ook met de soort functie waarvoor men iemand

gevormd van loondienst en zelfstandige

zoekt. Grofweg kan gesteld worden dat personeel voor

beroepsbeoefening. Ook open sollicitaties van bijvoorbeeld

technische en administratieve functies eerder langs

schoolverlaters, of het binnenhalen van stagiairs, komt

traditionele en open kanalen geworven wordt, waarbij

veel voor. Uit onderzoek van UWV Werkbedrijf is bekend

diploma’s en werkervaring belangrijke selectiecriteria zijn.

dat personeelswerving via open sollicitaties, stagiairs en

Voor deze functies maken bedrijven ook meer gebruik van

via het eigen contactennetwerk een hoge succesquote

het opleiden van eigen leerlingen (bbl‘ers) en uitzend-

oplevert. Weliswaar is het bereik van deze kanalen

bureaus. Personeel voor creatieve functies wordt

beperkt, maar ze blijken in hoge mate succesvol te zijn.

doorgaans meer via het eigen contactennetwerk, stagiaires

Het aantal vacatures dat openstaat, verschilt sterk tussen

en werkrelaties geworven. Als men gebruik maakt van

de branches. Dit heeft vooral te maken met de eerder

advertenties dan is dat vooral in specifieke vakbladen.

4

3
4
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Teunen, J. (2009) Vacatureonderzoek Creatieve Industrie 2009. Uitgave: GOC, Veenendaal.
UWV Werkbedrijf (2009) Vacatures in Nederland 2009: De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld. Uitgevoerd door Ecorys. Uitgave: UWV Werkbedrijf,
Amsterdam.

Groei creatieve beroepsopleidingen
De groei in werkgelegenheid in creatieve beroepen heeft

Afbeelding 2.9
De groei van het beroepsonderwijs en de creatieve beroepsopleidingen.
Bron: CBS Statline

ook geleid tot een groei in het beroepsonderwijs voor

hbo totaal

deze beroepen. Dat geldt zowel voor mbo- als voor

hbo creatieve opleidingen

hbo-opleidingen.

mbo totaal
mbo creatieve opleidingen

Bij de ontwikkeling van het beroepsonderwijs voor
creatieve opleidingen doet zich een vergelijkbaar
verschijnsel voor dat eerder gesignaleerd werd bij

300

de werkgelegenheidsontwikkeling. De ontwikkeling is
niet gematigd en geleidelijk, maar krachtig en snel.

250

In afbeelding 2.9 is te zien dat het aantal leerlingen
in het mbo- en hbo-beroepsonderwijs de afgelopen

200

18 jaar gegroeid is. Gelijktijdig is het aantal leerlingen
in de creatieve opleidingen in het mbo sinds 2000 meer

150

dan gemiddeld gegroeid.
100

Creatieve beroepsopleidingen
zijn zeer populair.
De grafisch-technische
opleidingen hebben het nakijken.
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geleidelijk afneemt, terwijl hun aandeel in de totale
bevolking al vanaf 1963 sterk gedaald is van 38,1% naar
23,9% in 2009.
Deze ontwikkelingen in het beroepsonderwijs moeten

Op basis van deze daling zou het aantal jongeren in het

geplaatst worden in de context van een aantal structurele

beroepsonderwijs dus sterk teruggelopen moeten zijn.

ontwikkelingen in Nederland.

Dat dit niet gebeurd is, heeft te maken met twee andere

Ten eerste groeit de bevolking nog steeds en zal dat de

ontwikkelingen. De belangrijkste is dat het algemene

komende jaren ook blijven doen. Wel neemt het groei-

opleidingsniveau in Nederland in dezelfde periode sterk

tempo jaarlijks af. Tot 1973 lag de groei steeds ruim boven

is gestegen. Dit betekent dat steeds meer jongeren

1%, vanaf dat jaar is de groei jaarlijks kleiner geworden,

steeds langer op school blijven omdat ze in veel grotere

tot 0,49% in 2009. De verwachting is dat de bevolkingsgroei

aantallen doorstromen naar vervolgstudies.

in 2016 nog maar 0,26% is. Sinds 1973 is er een daling van

De andere ontwikkeling die heeft bijgedragen aan een

het aantal jongeren onder de 20 jaar met uitzondering van

toenemende onderwijsdeelname is rechtstreeks het gevolg

de periode 1995 tot 2006. Toen was er een stijging.

geweest van overheidsingrijpen. In de jaren ’70 trok de

Dit betekent dat het absoluut aantal jongeren sinds 1973

overheid de leerplichtige leeftijd op naar 18 jaar met de
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bedoeling daarmee de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

moeilijk te beïnvloeden om een technische Printmedia-

Vervolgens verplaatste de beroepsvorming zich van het

opleiding te gaan doen. vrouwen kiezen niet zozeer voor

voorgezet onderwijs naar het mbo, de lagere beroeps-

beroepen in de creatieve industrie, maar zeer selectief

opleiding werd nu voorbereidend op het mbo. Alle

voor Grafisch Vormgeven en in tweede instantie Artiest.

leerlingen van het vmbo moeten doorstromen naar het

Beide beroepen kenmerken zich door een sterke gericht-

mbo om minimaal een mbo-2 startkwalificatie te behalen.

heid op creatieve vaardigheden en niet op technische

Daar bovenop stimuleert de overheid tevens de doorstroom

vaardigheden. Mannen kiezen meer in de breedte voor

van mbo naar hbo. Het gevolg van beide ontwikkelingen is

beroepen in de creatieve industrie; dit geldt zowel voor

een voortgaande onderwijsexpansie waardoor het

de creatieve als de meer technische beroepen.

teruglopend aantal jongeren wordt omgebogen naar een

Mbo- en hbo-instellingen reageren daarop met het

groei voor het beroepsonderwijs.

aanbieden van steeds meer creatieve opleidingen. Nog
ieder jaar groeit het aantal scholen dat deze opleidingen

De trend voor de creatieve beroepsopleidingen vertoont

aanbiedt. Door de toegenomen geografische spreiding over

overeenkomsten met de werkgelegenheidsontwikkeling in

het land komt het opleidingsaanbod in deze richtingen

de creatieve industrie. In grote lijnen lopen beroepen die

binnen het bereik van iedere middelbare schoolverlater te

in werkgelegenheid teruglopen ook terug in de beroeps-

liggen. De potentiële vraag naar deze opleidingen is zeer

opleiding en omgekeerd geldt dat beroepen waarvan de

groot. Door voortgaande spreiding van het aanbod wordt

werkgelegenheid groeit eveneens groeien in de beroeps-

dus gemakkelijk een grote instroom gegenereerd.

opleiding. De ontwikkeling in het beroepsonderwijs gaat

Schoolverlatersonderzoek laat zien dat ontwikkelingen in

echter sneller dan de werkgelegenheidsontwikkeling in de

het onderwijs veel sneller gaan dan de ontwikkelingen op

creatieve industrie. Dat geldt zowel voor de beroepen die

de arbeidsmarkt. Daardoor ontstaan er knelpunten in de

in werkgelegenheid dalen als voor de beroepen die

creatieve industrie.

groeien. De belangstelling voor printmedia opleidingen
loopt veel te snel en veel te sterk terug. De belangstelling

Deze knelpunten liggen echter niet bij de opleidingen die

voor kunstzinnige en nieuwe media-opleidingen groeit

veel leerlingen trekken, maar juist bij de opleidingen die

daarentegen enorm (afbeelding 2.10). De keuze voor zowel

te weinig leerlingen trekken. Bijna de helft van alle

de grafimedia richting op het vmbo als een creatief beroep

leerlingen stroomt rechtstreeks door naar een hbo-

op het mbo wordt voor driekwart van de leerlingen vooral

vervolgopleiding.

gedaan op basis van hun eigen belangstelling.5 Een vijfde
geeft aan dat de voorlichting op het vmbo of tijdens de

De uitstroom naar de arbeidsmarkt van de creatieve

open dag op het mbo van grote invloed is geweest; bij 11%

industrie is dus veel kleiner dan het aantal leerlingen doet

spelen de ouders een grote rol. Andere redenen, zoals

verwachten. Van de uitstroom die wel op de arbeidsmarkt

eigen werkervaring of familieleden met een creatief

komt vindt 90% binnen 6 maanden een baan, waarbij

beroep, spelen tegenwoordig slechts een marginale rol.

driekwart ook direct een baan vindt in het verlengde van

Dit in tegenstelling tot vroeger waar het redelijk vaak

de opleiding. Eind 2008, toen de economische neergang al

voorkwam dat in de grafische beroepen kinderen het

was begonnen, was van de uitstroom naar de arbeidsmarkt

beroep van hun ouders kozen. Degenen die aangeven het

in dat jaar nog 8% werkloos. Dat is volgens cijfers van het

meest beïnvloed te zijn in hun beroepskeuze door anderen

CBS over de jeugdwerkloosheid eind 2008 nog onder het

(school, ouders) zijn vrouwen, maar vrouwen zijn weer erg

landelijk gemiddelde van 8,4%.6

5
6
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Teunen, J. (2009) Schoolverlaters Mbo Creatieve Industrie 2007 en 2008. Uitgave GOC, Veenendaal.
Bron: CBS Statline, jeugdwerkloosheid leeftijd 15-25 jaar.

Afbeelding 2.10
Aantal leerlingen creatieve opleidingen mbo en hbo in studiejaar 2008-2009.
Bron: CBS Statline, Cfi en GOC
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2008-2009

groei
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3.000

9.314

210%

64%

36%

AV-productie

-

2.749

100%

72%

28%

Artiest

-

2.070

100%

43%

57%

1.531

1.400

-9%

73%

27%

-

998

100%

90%

10%

Mediamanagement

413

737

78%

58%

42%

Mediatechnologie

-

636

100%

95%

5%

Gaming

-

597

100%

89%

11%

DTP/voorbereiden
Podiumen evenemententechniek

2.240

375

-83%

84%

16%

Printmediatechnologie

Printmedia

-

16

100%

100%

0%
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kwalificerend assistent

-

12

100%

91%

9%

Totaal

7.184

18.904

163%

67%

33%
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1,6%

3,7%

1990-1991
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vrouw

5.017

9.297

85%

38%

62%

-

6.722

100%

76%

24%

2.154

4.997

132%

60%

40%

-

4.403

100%

46%

54%

Journalistiek, verslaggeving

2.735

3.674

34%

46%

54%
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en vormgeving

4.215

2.100

-50%

19%

81%

715

1.433

100%

35%

65%

-

1.397

100%

78%

22%
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3.584

928

-74%

78%

22%

Docent theateronderwijs

1.313

801

-39%

21%

79%

Kunstonderwijs algemeen

-

628

100%

33%

67%

3.858

520

-87%

40%

60%

-

28

100%

50%

50%

34

-

-

-

-

23.625

36.928

56%
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Specifieke kenmerken van de creatieve
mbo-opleidingen
Vergeleken met andere mbo-opleidingen7 hebben de
creatieve opleidingen een aantal specifieke kenmerken.
Het gaat dan om de verhouding tussen mannen en
vrouwen, de verdeling over de verschillende
opleidingsniveaus en de leerwegen. De verdeling van de

Creatieve beroepsbeoefenaren zijn zeer ambitieus
en haast onverzadigbaar in hun
verdere ontwikkeling.

opleidingen over de verschillende opleidingsniveaus heeft
ook te maken met het opleidingsniveau van de instroom.
De verschillen zijn opmerkelijk. Nemen we het gehele mbo
als maatstaf dan valt op dat relatief weinig vrouwen (34%)

AV-productie (72%) en Printmedia (84%). Opleidingen waar

kiezen voor opleidingen voor de creatieve industrie. Dit

vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn, zijn Artiest (57%),

heeft te maken met het technisch karakter van veel van

Mediamanagement (42%) en Mediavormgever (36%). Het is

deze opleidingen. Een zeer groot gedeelte van de

dus niet zo dat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in de

leerlingen volgt een opleiding op niveau 3 en 4 (95%),

nieuwe beroepen binnen de creatieve industrie, in

terwijl dit voor het gehele mbo maar 70% is. Nog

tegenstelling tot de industrieel-technische beroepen in de

duidelijker is dit het geval als we alleen naar niveau 4

grafische branche (Printmedia). Ook bij de beroepen in de

opleidingen kijken. Bij de creatieve opleidingen is dit 84%

brede creatieve industrie kiezen vrouwen sterk voor de

van alle leerlingen tegenover 43% voor het totale mbo. Bij

inhoudelijk creatieve opleidingen vormgeven en artiest of

de leerwegen zien we ook een sterk verschil. Bijna alle

voor een communicatieve opleiding als mediamanagement

leerlingen die voor een creatieve opleiding kiezen komen

(ordermanager, verkoper). Vrouwen kiezen nauwelijks voor

terecht in het dagonderwijs (98,5%). Over het gehele mbo

een computertechnisch beroep als Mediatechnologie,

kiest een derde van de leerlingen een praktische leerroute

dat sterk op IT-kennis en vaardigheden gericht is. Zelfs

via de bbl (vroeger leerlingwezen).

binnen de opleiding Mediavormgeven kiezen vrouwen

De verschillen die optreden tussen de leerlingen en de

vaker voor de uitstroomrichting Grafisch Vormgeven dan

uitstroom kan voor een deel verklaard worden vanuit de

voor de richting Multimediadesign. Dit komt omdat

snel groeiende belangstelling onder vmbo-TL leerlingen en

Multimediadesign veel sterker leunt op IT-vaardigheden

havisten voor een creatieve opleiding. Vooral de hogere

dan op Grafische Vormgeving.

creatieve opleidingen groeien namelijk snel. Voor een

Over de opleidingen heen zien we dat vrouwen nog sterker

ander deel vormt de vraag op de arbeidsmarkt de

dan mannen selectief kiezen voor enkele inhoudelijk

verklaring voor het gegeven dat opleidingen alleen op

creatieve opleidingen (Mediavormgever en Artiest). Dit

mbo 4 niveau worden aangeboden.

verklaart ook de sterke populariteit van deze opleidingen
binnen het mbo.

De meeste vraag naar afgestudeerden met een creatieve
beroepsopleiding ligt op hbo-niveau en op mbo 4-niveau,

De sterke dominantie van mbo-4 opleidingen binnen de

en niet op lagere mbo-niveaus.

creatieve beroepsopleidingen vertaalt zich ook naar het

De opleidingskeuze van mannen en vrouwen verschilt ook

relatief hoge niveau van de instroom. Voor het totale mbo

binnen de creatieve opleidingen sterk. Opleidingen waarin

geldt dat 31% bij instroom een vmbo-TL, een havo-4 of

mannen sterk domineren zijn Mediatechnologie (95%),

een eerder afgeronde mbo-opleiding gedaan heeft. Bij de

Podium- en evenemententechniek (90%), Gaming (89%),

creatieve opleidingen is dit ruim tweemaal zo hoog (65%).

7
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Middelbaar BeroepsOnderwijs; mbo-scholen en geaccrediteerde (officieel goedgekeurde) leerbedrijven leiden samen leerlingen op voor een specifiek beroep.
Binnen het mbo bestaan twee leerwegen, via het dagonderwijs (BOL) en als leerling in een leerbedrijf (BBL), en er bestaan opleidingen op vier verschillende
niveaus: (1) assistent, (2) basisberoeps, (3) vakman/vakvrouw en (4) middenkader en specialist.

Ongeveer een kwart van de mbo-instroom heeft slechts
een basisvorming gedaan, terwijl dit voor de creatieve

Loopbaanvisie van jonge mbo’ers die
werken in de creatieve industrie

opleidingen beperkt is tot 10%. Het zwaartepunt van de
gemiddelde mbo-instroom ligt op een praktische vmbo

Op welke manier kijken jonge mbo’ers aan tegen hun

vooropleiding (45%), terwijl dit bij de creatieve

beroepsloopbaan in de creatieve industrie? Hierbij kunnen

opleidingen veel meer een vmbo-theoretische leerweg

mensen meerdere ambities hebben. Ongeveer 30% van de

is (40%). Dezelfde verschillen in vooropleiding zijn ook

mensen wil gewoon blijven doen wat men nu doet, een

grotendeels terug te vinden bij de afzonderlijke

even groot deel wil zelfstandig gaan werken of zelfstandig

opleidingen binnen de creatieve industrie. Daarbij moet

blijven en eveneens 30% wil doorgroeien naar een functie

wel rekening worden gehouden met het feit dat een aantal

met meer uitdaging. Een vijfde wil ervaring opdoen bij

opleidingen bestaat uit verschillende niveaus. Dit is met

meerdere bedrijven en een vijfde wil doorgroeien naar een

name het geval voor de opleidingen Podium- en evene-

leidinggevende functie. Een klein gedeelte (5%) wil een

mententechniek en de opleiding AV-productie. De leer-

betaalde baan vinden of werk vinden waarvoor men is

lingen binnen deze opleidingen zijn verdeeld over drie

opgeleid, 6% wil een ander beroep en 7% heeft (nog) niet

verschillende opleidingsniveaus: mbo-2, mbo-3 en mbo-4.

over zijn loopbaan nagedacht.
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Per beroep kijken mensen verschillend tegen hun loopbaan
aan. Praktijkopleiders willen vaak doorgroeien naar een
leidinggevende functie en ook een fors deel van de

Afbeelding 2.11
Loopbaanvisie van schoolverlaters nadat ze een jaar aan het werk zijn.
Bron: GOC onderzoek Schoolverlaters mbo Creatieve Industrie 2007 en 2008

drukkers en grafische nabewerkers ambieert dit. Bij
artiesten valt op dat er relatief weinig mensen voor
zichzelf willen gaan werken, terwijl veel artiesten vaak in
een zelfstandig beroep werken. Wel willen veel jonge
mbo-opgeleide artiesten doorgroeien naar een functie met
meer uitdaging. Van alle beroepen willen voornamelijk
vormgevers en dtp’ers voor zichzelf beginnen (± 30%), dit

voor mezelf beginnen

een meer uitdagende functie
huidige werk blijven doen
ervaring opdoen bij meer bedrijven
leidinggevende functie
het vak uit

geldt voor mannen in iets sterkere mate dan voor vrouwen.
Rond de 10% van de uitstroom van de opleiding Dtp’er en
Mediatechnologie wil al na korte tijd het beroep uit, dit

een vaste baan vinden
meer werk in verlegde opleiding

geldt voor vrouwen sterker dan voor mannen. Ongeveer
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70% van de jongeren die als zzp’ers zijn gaan werken wil
als zelfstandige verder, 19% wil uiteindelijk toch in dienst

ambitie om in de toekomst verder te gaan studeren. Dit

van een bedrijf, 3% wil het vak uit en 9% heeft nog niet

betekent dat het ambitieniveau behoorlijk hoog is. Zou van

nagedacht over zijn loopbaan.

de totale uitstroom schoolverlaters iedereen daadwerkelijk
verder gaan studeren, dan zou op termijn wel 62%

Naast de ambitie in het werk of misschien zelfs wel

via een reguliere beroepsopleiding zijn loopbaan

vanwege de ambitie om in het werk te kunnen

voortzetten. Onder artiesten en podium- en

doorgroeien, doet 11% van de werkende mbo’ers een

evenemententechnici kan dit doorstuderen boven 80%

deeltijdstudie. Naast deze groep heeft nog eens 14% de

uitkomen, bij praktijkopleiders en grafische vakmensen
van de Printmedia-opleidingen ligt dit doorstuderen op een
veel lager niveau. De leerweg die gevolgd is tijdens de

Gaat het economisch voor de
wind, dan kan een flexibele
arbeidsmarkt ook leiden tot
een groot personeelsverloop.

opleiding heeft grote invloed op de ambitie om door te
studeren. Bbl’ers beschouwen het behalen van hun
diploma grotendeels als het voorgoed afscheid nemen
van de reguliere beroepsopleiding. Hun carrièrepad loopt
hooguit nog via aanvullende cursussen en het opdoen van
werkervaring.
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35 %

Smaak

Papier

PhoeniXmotion Xenon

Gramsgewicht

170 grams

Veredeling / Bewerking

Glitterlak

Wat beleef ik?

“Smaakzin: zintuig van de smaak,
vermogen om te proeven.”
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Proef de smaak van werken
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H3
Slimmer organiseren van mensen is van alle tijden. Regelmatig wordt de VOC 1 van stal gehaald
om dat te illustreren. Tegenwoordig hebben we het dan over sociale innovatie. Toch leidt niet
iedere verandering ook werkelijk tot het verbeteren van de slagkracht van bedrijven.
Wat werkt wel en wat werkt niet? Het blijkt best complex te zijn om een goede synergie tussen
al die veranderingen te verkrijgen. Lukt het, dan blijken de resultaten veelbelovend te zijn.

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen die

manier van werken. We gaan uitgebreid in op verschillende

geleid hebben tot de roep naar slimmere manieren om

aspecten van sociale innovatie en de organisatiekenmerken

mensen te organiseren. We blikken daarbij ook terug naar

die het innovatievermogen van bedrijven grotendeels

vroegere maatschappelijke ontwikkelingen en de

bepalen. We sluiten af met een paragraaf omtrent het

aanpassingen die daar destijds voor bedacht werden.

stimuleren van de motivatie van personeel om een

Sociale innovaties uit het verleden, want daar hebben we

bijdrage te leveren aan innovatie en nieuw verworven

het dan over, hebben tenslotte geleid tot de huidige

kennis ook daadwerkelijk toe te passen.

Technische en sociale innovatie

vernieuwing moet zijn, omdat anders de kosten voor het
bedrijf en de maatschappij erg hoog zullen uitvallen. Niet

De opvatting dat technische innovatie de motor is achter

alleen omdat mensen hun baan verliezen, maar ook omdat

alle economische vooruitgang is ontstaan tijdens de

het innovatieproces zal stagneren. Sociale innovatie gaat

industrialisatie in de 19e eeuw. Het is bij uitstek de eeuw

over de manier waarop mensen het arbeidsproces

geweest waarbij de ene technische uitvinding na de andere

organiseren, met alle toeters en bellen die daarbij een rol

de maatschappij op z’n kop zette en het ging ook nog eens

spelen. Dus niet alleen hoe de taken verdeeld zijn, maar

met veel geweld en lawaai gepaard. Stoomtreinen en

ook hoe flexibel de organisatie zich met zo’n taakverdeling

auto’s verdreven eeuwenoude vervoermiddelen, het ijzeren

kan aanpassen. Niet alleen hoe een werkgever nieuwe

stoomschip verdreef het houten zeilschip en de ijzeren

medewerkers kan werven en binden, maar ook hoe deze

rotatiepers verdreef de houten pers. De economische

zijn medewerkers optimaal inzetbaar houdt. Daarnaast

productiviteit ging met sprongen vooruit, terwijl vele

gaat sociale innovatie over de vraag in hoeverre het werk

duizenden werknemers en zelfstandige ambachtslieden hun

nog aansluit bij de belangstelling onder jongeren. Omdat

baan verloren. Destijds herkenden deze gedupeerden de

het algemene opleidingsniveau in Nederland stijgt,

vooruitgang nog niet zo, maar achteraf, levend in de 21e

verwachten jongeren ook een loopbaan te kunnen krijgen

eeuw, is het gemakkelijker om het te herkennen. De

die daarbij past. Geen aandacht voor sociale innovatie

vanzelfsprekendheid dat technische vooruitgang ook leidt

betekent accepteren dat arbeidsmarktknelpunten

tot sociale vooruitgang bestond in de 19e eeuw beslist niet,

toenemen, dat steeds meer bedrijven de concurrentie op

maar is ook tegenwoordig nog steeds onderwerp van

de wereldmarkt gaan verliezen en dat Nederland de

discussie. Wat tegenwoordig wel meer onderkend wordt is

doelstelling om de beste kenniseconomie van Europa te

dat innovatie een gemeenschappelijk gedragen proces van

worden beter kan vergeten.

1

	De Verenigde Oostindische Compagnie bestond uit een samenwerkingsverband van zelfstandige handelsmaatschappijen om in konvooi verre scheepsreizen te
maken.
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Is sociale innovatie een nieuwe hype?

begrip ‘sociale innovatie’. In dit stuk laten we deze
begrippen voor wat ze zijn. Belangrijker is dat sociale

Sociale innovatie, slimmer werken, slimmer organiseren,

innovatie absoluut geen nieuw thema is en dat het een

world class manufacturing, het nieuwe werken, vrij

serieus antwoord probeert te geven op belangrijke

werken (ArboNet), postbureaucratisch organiseren

maatschappelijke veranderingen en hun gevolgen voor

(Buitendam) en synergetisch produceren (De Sitter).

de arbeidsmarkt en de arbeidsorganisatie in bedrijven.

Tja, als je dit zo op een rijtje ziet dan lijkt het er wel een

Dat het onderwerp sociale innovatie eerder aan de orde is

beetje op. Iedere organisatieadviseur probeert er zo z’n

geweest kunnen we toelichten met enkele voorbeelden uit

eigen jargon aan te verbinden. Wat de begrippen gemeen

de recente Nederlandse geschiedenis.

hebben is dat ze allemaal staan voor het overkoepelende

De vanzelfsprekende arbeidscultuur
Uit onderzoek van GOC naar de ervaringen van werkgevers
met stagiairs blijkt dat werkgevers het erg belangrijk
vinden dat stagiairs gemotiveerd zijn om iets te leren, op
tijd komen, zich afmelden als ze niet komen of eerder
wegmoeten, er een beetje representatief uitzien en zich
ook zo gedragen als ze met klanten in contact komen.

Omdat het algemene
opleidingsniveau in Nederland
stijgt, verwachten jongeren ook
een loopbaan te kunnen krijgen
die daarbij past.

Kortom, zich gedragen zoals een bedrijf dat eigenlijk als
vanzelfsprekend van een werknemer mag verwachten.
Sommige werkgevers verzuchten wel eens: “als we ze dat
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eerst ook nog moeten leren….”.

Dat het niet gemakkelijk is deze arbeidscultuur even te

Misschien klinkt het anno 2010 een beetje gek, maar deze

veranderen blijkt ook in 2010 als we het hebben over

vorm van sociale innovatie naar wat inmiddels de

flexibele werktijden of thuiswerken. Vanuit het belang de

vanzelfsprekende arbeidscultuur in bedrijven is geworden

verkeersmobiliteit, en de kosten die dit meebrengt voor

in de afgelopen 140 jaar, is wel degelijk geleerd met vallen

bedrijven, terug te dringen, stimuleert de overheid dat

en opstaan. En wel tijdens de overgang van een economie

bedrijven het mogelijk maken hun medewerkers vaker thuis

van landbouw en huisindustrie naar een industriële

te laten werken. De ontwikkeling van computergerelateerde

economie en later naar een diensteneconomie. Wat nu

werkzaamheden in combinatie met internet maakt

vanzelfsprekend wordt gevonden in Nederland is een proces

thuiswerken in technisch opzicht ook heel goed mogelijk.

van vroegere sociale innovatie. Bedrijven die productie

Toch blijkt uit een evaluatierapport van de overheid dat de

overhevelen of uitbreiden naar het buitenland herkennen

ontwikkeling naar thuiswerken stagneert omdat werkgevers

dit vrij snel. Zeker als het landen betreft buiten Europa.

het als verlies van controle beschouwen.

Een flexibele arbeidsmarkt
in de jaren vijftig

Taylor en ook Henry Ford vonden dat ze op deze manier
een belangrijke bijdrage leverden aan het verhogen van de
productiviteit en tegelijkertijd de maatschappelijke

Na de tweede wereldoorlog stimuleerde de overheid de

gevolgen daarvan in de vorm van een toenemende

invoering van moderne wetenschappelijke inzichten bij

werkloosheid bestreden.

de opbouw van de industrie in Nederland. Hele bedrijfs-

Onderdelen van Taylor’s organisatieprincipe zitten nog

takken, waaronder de grafische, gingen op een studiereis

steeds in moderne kwaliteitsbeheersingstechnieken (TQM).

naar de VS om kennis te nemen van het Tayloristische

Bijvoorbeeld, als je wilt voorkomen dat mensen fouten

productieconcept. In de jaren vijftig en zestig zien we

maken in het uitvoeren van het werk, dan moet je het

deze inzichten dan ook massaal ingevoerd worden bij

werk zo organiseren dat zelfs iemand die het werk nog

bedrijven in Nederland. Waar kwamen deze ‘sociale

nooit eerder heeft gedaan het toch niet fout kan doen als

innovatie’-ideeën op neer?

hij de instructies precies opvolgt.

De Nederlandse arbeidsmarkt zat in deze periode

Het was dus niet zo raar dat de Nederlandse overheid en

behoorlijk vast en moest dus geflexibiliseerd worden.

sociale partners deze vorm van industrialisatie omarmden.

Vrouwen moesten bijvoorbeeld tijdelijk ingeschakeld

Overigens deden alle landen dit, van Japan tot en met de

kunnen worden in de bedrijven omdat anders de

voormalige Sovjet Unie. Deze cultuur van denken over

wederopbouw niet snel genoeg zou verlopen. Om dit

organiseren is nog sterk aanwezig. De principes van de

mogelijk te maken nam men de oplossing van Taylor over,

jaren vijftig en zestig zijn geïmplementeerd bij veel

die ook in de VS leidde tot een veel flexibeler arbeids-

Nederlandse bedrijven en in de opleiding van managers.

proces in de bedrijven en een flexibele arbeidsmarkt.

Wat echter toen gold als sociale innovatie is onder de

In beide gevallen ging het om een groot tekort aan

huidige, veranderde, omstandigheden een belemmering

geschoold personeel. De oplossing was om het werk

geworden voor nieuwe innovaties.

zodanig te organiseren dat alle deskundigheid uit het
uitvoerende werk werd weggehaald en werd ondergebracht
bij deskundige stafafdelingen. Het werk zelf werd
opgesplitst in een groot aantal eenvoudige handelingen,
die in principe binnen één dag te leren waren. Autonoom
vakmanschap werd vervangen door gedetailleerde
werkinstructies, het liefst via tekeningen of fotoboeken.
Dit leverde twee grote voordelen op:
• Werknemers waren zeer snel inzetbaar te maken voor
alle mogelijke taken in het bedrijf. Interne opleiding kon

In de jaren vijftig was iedereen
heel enthousiast over de beloften
van de Tayloristische
arbeidsorganisatie, nu proberen
we die uit te bannen.

zo achterwege blijven, terwijl het personeel toch zeer
flexibel inzetbaar was.
• Werknemers konden gemakkelijk via de arbeidsmarkt
een andere baan vinden omdat ook voor die nieuwe baan
geen kennis en ervaring gevraagd werd.
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Naar nieuwe fabrieken en kantoren
Het kon natuurlijk niet uitblijven dat tegenover deze
‘ingenieurslogica’ met betrekking tot het organiseren in
bedrijven een tegenbeweging ontstond. Wetenschappers
die zich vanuit de psychologische en sociologische kant
bezig houden met arbeid en organisatie vonden dat de
mensvisie van de Tayloristen niet klopte. Volgens wat later

“We hebben nieuwe fabrieken en
kantoren nodig”, schreef Professor
De Sitter al in 1981, en daarmee
bedoelde hij geen nieuwe
machines en meubilair.

de Human Relations beweging is gaan heten, en waar HRM
uit voortgekomen is, kun je niet straffeloos mensen

van de WRR werd uitgegeven. In dit boek wordt in feite de

degraderen tot robots die alleen simpele monotone

gehele onderbouwing geleverd voor een sociale innovatie

handelingen verrichten.

revolutie in Nederland. We komen later op de analyse

Zij voorspelden wat later door talloos onderzoek bewezen

van De Sitter terug.

is, dat deze vorm van organiseren het ziekteverzuim

De grafimediabranche wordt door sommige internetgoeroes

verhoogt, productiesabotage stimuleert en een algemeen

wel eens afgedaan als ouderwets en niet in staat zich aan

vluchtgedrag op gang brengt zodra de arbeidsmarkt meer

te passen. Dit klopt echter niet als we het hebben over

kansen biedt. Als oplossing kwamen zij in de jaren veertig

eerdere vormen van technische en sociale innovatie. De

al met voorstellen het werk te verrijken met meer taken,

branche was er in de jaren vijftig bij met een studiereis

mensen te laten rouleren over werkzaamheden en vooral

naar de VS, om de toepassing van de wetenschappelijke

mensen in teamverband te laten werken. De arbeids-

inzichten van het Taylorisme in drukkerijen te bestuderen,

motivatie en het leren binnen bedrijven is in hun visie

en probeerde deze ook actief ingevoerd te krijgen bij de

primair de uitkomst van een sociaal proces en niet het

Nederlandse grafische bedrijven. En hetzelfde geldt voor de

toepassen van een instrument of techniek. In Europa zijn

inzichten van de Sociotechniek, waar veel grafische

voor het eerst dit soort experimenten toegepast in

bedrijven in de jaren negentig mee geëxperimenteerd

Engeland in de mijnindustrie begin jaren zestig. Later

hebben. In deze opzichten zijn veel grafische bedrijven juist

zien we steeds meer bedrijven experimenteren met

geïnteresseerd in vormen van sociale innovatie.

teamgericht werken. Zeer bekend zijn de voorbeelden
geworden van de Volvo-fabrieken in Zweden in de jaren
zeventig en Philips en Daf in Nederland. In Nederland
zijn deze ideeën in de jaren tachtig en negentig wetenschappelijk onderbouwd en uitgedragen door prof.
De Sitter en ze zijn bekend geworden onder de naam
SocioTechniek. Beroemd is het boek van De Sitter “Naar
nieuwe fabrieken en kantoren” dat in 1981 als rapport
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Waarom nu juist sociale innovatie
zo hoog op de agenda?

condities binnen bedrijven die sterk van invloed zijn op dit
innovatievermogen.2 Uit het onderzoek van Volberda blijkt
dat het innovatievermogen van bedrijven voor slechts

Als je de hiervoor gegeven voorbeelden van sociale

25% bepaald wordt door het doorvoeren van technische

innovatie bekijkt, zou je bijna concluderen dat er nu

vernieuwingen en voor wel 75% door het doorvoeren van

wel evenwicht zal bestaan tussen de technische en de

sociaal-organisatorische veranderingen. In de volgende

mensgerichte visie. Een echte sociotechnische economie

paragraaf gaan we op deze condities in.

dus. Maar helaas, de technische, maatschappelijke en
sociale ontwikkelingen gaan snel en Nederlandse bedrijven

Eerder nog signaleerde De Sitter een groeiende kloof tussen

dreigen daar niet geheel bij aan te sluiten. De Nederlandse

het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking

regering heeft zich in 2000 in Lissabon vastgelegd op de

en de sociale en technische arbeidsdeling in Nederland.3

ontwikkeling naar een kennisintensieve economie binnen

Het standpunt van De Sitter is dat als het gemiddelde

Europa. Dat is nodig omdat Europa anders haar sterke

opleidingsniveau toeneemt, dit ook het geval moet zijn

positie op de wereldmarkt voor goederen en diensten

met betrekking tot het soort werk waarover mensen

zou kwijtraken aan snel opkomende economieën in

verdeeld worden (sociale arbeidsverdeling) én met

Azië en Latijns Amerika. Daarbovenop heeft de regering

betrekking tot de organisatie van de arbeid binnen

uitgesproken er alles aan te doen om Nederland tot de

bedrijven (technische arbeidsverdeling). Anders gezegd,

beste kenniseconomie van Europa te laten uitgroeien. Lukt

als een groter deel van de bevolking een hogere

het niet om het innovatievermogen van de Nederlandse

(hbo en wo) opleiding heeft genoten dan zullen de

economie omhoog te brengen, dan zullen Nederlandse

dienstverlenende en hightech branches evenredig

bedrijven de concurrentie vooral op het beheersen van de

moeten groeien om dit potentieel op te kunnen vangen.

loonkosten moeten voeren. De toegevoegde waarde van

Gebeurt dit, dan ontwikkelt Nederland in korte tijd

Nederlandse producten en diensten zal dan te gering zijn

een hoogwaardige kenniseconomie en kan daardoor

ten opzichte van de opkomende landen als China en India.

de concurrentie op de wereldmarkt volhouden, terwijl

Nu is het opmerkelijk dat Nederland tot eind jaren tachtig

gelijktijdig het inkomen kan groeien. Gebeurt dit niet,

wel tot de landen behoorde met de hoogste productiviteit

dan ontstaat onderbenutting van arbeid en zou zelfs de

per arbeidsuur. Deze productiviteit was in Nederland hoger

productiviteit kunnen dalen. Dit laatste omdat meer

dan in de VS en groeide ook sneller. Nederland is echter

mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt en

zijn koploperspositie in de jaren negentig kwijtgeraakt.

omdat onderbenutting demotiverend werkt. Een zelfde

Dit kwam omdat de hoge productiviteit in Nederland

redenering geldt voor de technische arbeidsdeling binnen

voornamelijk gebaseerd was op de industriële sector.

bedrijven. Hoger opgeleid personeel inzetten binnen

En met name deze sector staat steeds meer onder druk

een arbeidsproces dat opgedeeld is in smalle functies

van lage lonenlanden. Nederlandse bedrijven scoren

leidt eveneens tot demotivatie. Recent onderzoek van

vooral slechter in het implementeren van innovaties

het ROA van de universiteit van Maastricht (2009) naar

in nieuwe sectoren van de economie. Het is met name

onderbenutting van afgestudeerde mbo’ers laat zien

Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en

dat 30% op functies zit dat ver onder hun niveau is.4 Met

Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit, die

andere woorden, de door De Sitter gesignaleerde kloof in

zich al lange tijd bezig houdt met het analyseren van de

de jaren zeventig is anno 2009 nog steeds niet verdwenen.

2

3
4

Volberda, H. W. (1990) Een flexibele organisatie als voorwaarde voor innovatie. In M&O 1990/3. Uitgave: Kluwer, Deventer; Volberda, H. W. (2005) Ruim
baan voor de Nederlandse Innovatie Agenda. In M&O 2005/1. Uitgave: Kluwer, Deventer; Volberda, H.W., Bosch, van den F.A.J. (2004) Rethinking the Dutch
Innovation Agenda: Management and Organization Matter Most. Uitgave: Erasmus Universiteit, Rotterdam; Volberda, H.W., Bosch, van den F.A.J., Jansen, J.J.P.
(2006) Onderzoeksverslag Slim Managen & Innovatief Organiseren. Uitgave: Erasmus Strategic Renewal Centre (ESRC), Erasmus Universiteit, Rotterdam; WRR
Rapport (2008) Innovatie vernieuwd. Uitgave: Amsterdam University Press, Den Haag/Amsterdam.
Sitter, de L.U. (1981) Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Uitgave: Kluwer, Deventer.
Coenen, J., Cörvers, F., Fouarge, D., Meng, C., Nelen, A. (2209) Onderbenutting bij mbo’ers: Trends en verklaringen. Uitgave: ROA, Universiteit Maastricht.
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Waarschijnlijk is het aantal banen op een hoger kennis-

Tenslotte wordt ook gewezen op de gevolgen van de

niveau sinds 1980 wel behoorlijk toegenomen, maar de

vergrijzing binnen organisaties. Afbeelding 3.1 laat deze

stijging van het gemiddelde opleidingsniveau heeft ook

vergrijzing voor de Nederlandse bevolking zien. Het

doorgezet waardoor de kloof is blijven bestaan.

accent in de leeftijdssamenstelling van de werkzame
beroepsbevolking is sinds 1980 steeds meer verschoven

Naast deze twee belangrijke ontwikkelingen worden ook

naar de oudere leeftijdscategorieën. Een gemiddeld

andere redenen genoemd die aanleiding geven om de

oudere personeelssamenstelling stelt andere eisen aan het

arbeidsorganisatie te moderniseren. Een daarvan is het

personeelsbeleid. Flexibilisering van arbeidsverhoudingen

gevolg van de sterk toegenomen arbeidsparticipatie van

wordt moeilijker, inzetbaarheid op fysiek zware functies

vrouwen, waardoor het belang om werk en privé beter

lastiger en de opleidingsinspanning van bedrijven zal

op elkaar af te stemmen groter is geworden. Dit is onder

steeds meer verplaatst worden van jonge instroom

andere de verklaring voor de afname van voltijdbanen

naar het inzetbaar houden dan wel herplaatsen van

bij zowel mannen als vrouwen.

oudere werknemers. Verder wordt de samenwerking
tussen generaties anders van karakter. Het zal minder

Een volgende reden is de individualisering onder de

vanzelfsprekend worden dat jonge medewerkers onder

bevolking, waardoor mensen hun loopbaan meer in eigen

de hoede van een oudere werknemer worden ingewerkt,

hand willen nemen en dus gemakkelijker transities op

waarna de oudere werknemer met de VUT gaat. Om bij

de arbeidsmarkt maken. Hieruit zou ook de groei van de

te blijven zal de kennisoverdracht tussen de generaties

zelfstandige beroepsbeoefening verklaard kunnen worden.

meer gelijkwaardig moeten worden.

Afbeelding 3.1
Leeftijdssamenstelling bevolking in aantal mensen per leeftijd.
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Werken in productieteams

In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven het werk steeds meer in teams georganiseerd. Deze teams bestaan uit werknemers
die grotendeels zelfstandig onderling hun werkzaamheden op elkaar afstemmen en uitvoeren. In de eenvoudigste vorm bestaat
zo’n team uit werknemers binnen een afdeling die grotendeels een zelfde functie hebben, bijvoorbeeld een drukkersteam of een
prepressteam. Zo’n team kan dan onderling afspreken hoe de werkzaamheden verdeeld worden, de werkroosters ingedeeld worden
en hoe de roulatie over het machinepark plaatsvindt. Zo’n team wordt een functioneel ingedeeld team genoemd. Andere bedrijven
gaan een stap verder door teams te organiseren die de verantwoording krijgen over het gehele productieproces. Dit zijn dus
multidisciplinaire teams waarin mensen uit verschillende functies zitten. Om dit mogelijk te maken moet een bedrijf eerst het
orderpakket indelen in soorten producten of type klanten. Elk team richt zich dan op een bepaalde product- of klantgroep en is
daarbij verantwoordelijk voor alle fasen van het doorloopproces. Zo’n team wordt wel stroomsgewijs productieteam genoemd. Het
voordeel van zo’n stroomsgewijze indeling is dat alle bij het proces betrokken werknemers verantwoordelijk zijn om onderling hun
werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Bij een andere afdeling ‘over-de-muur-gooien’ is er dan niet meer bij. Door deze vorm van
directe onderlinge afstemming krijgen werknemers ook veel meer begrip voor de afwegingen die gemaakt worden in eerdere of
latere fasen van het proces. Fouten worden daarmee veel vaker voorkomen en verbeteringen eerder ingevoerd.
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Grafimedia / Creatieve Industrie 2010-2011
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1 Kwalificaties ontwikkeld in samenwerking met andere
kenniscentra. Onze samenwerkingspartners zijn
Ecabo, Calibris, Savantis en PMLF.
2 Ontwikkeld in opdracht van het gezamenlijke
procesmanagement kwalificatiestructuur en herontwerp
middelbaar beroepsonderwijs, onder regie van het Colo.
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Verschillende aspecten van sociale innovatie
TNO heeft recent een theoretisch model geconstrueerd
met betrekking tot het sociale innovatievermogen van
bedrijven, waarbij vier aspecten worden onderscheiden5.
1. De strategische oriëntatie van het bedrijf. Is het
bedrijf er op ingesteld om externe ontwikkelingen te

De omslag naar een sterke
kenniseconomie kan alleen
op basis van sociale innovatie
bereikt worden.

signaleren en er vervolgens ook iets mee te doen?
Haalt het bedrijf daarvoor bewust nieuwe kennis naar
binnen door bijvoorbeeld te participeren in netwerken?
2. De flexibele inzet van arbeid. Zijn mensen breed
inzetbaar, zijn er flexibele werktijden en contracten
zodat het bedrijf de interne organisatie ook snel kan
aanpassen aan de gesignaleerde ontwikkelingen?
In hoeverre moet deze flexibiliteit eerst door het
management en stafafdelingen georganiseerd worden
voordat de organisatie zich aanpast, of zijn de

a. eerst de markt te verkennen;
b. daarna door de afdeling Research & Development iets
te laten bedenken om daar op in te spelen;
c. dit vervolgens productierijp te maken en te gaan
produceren;
d. ten slotte via de verkoopafdeling aan de man te laten
brengen.

medewerkers zelf in staat deze aanpassing te

Een simultane benadering brengt mensen vanuit al deze

organiseren? Bij dit laatste kan de organisatie tevens

disciplines in een team bij elkaar om gezamenlijk deze

optimale ruimte bieden voor de afstemming van werk

innovatie van A naar Z te organiseren.

en privé, omdat dit binnen de afgesproken speelruimte
aan de mensen zelf wordt overgelaten. Bij deze

Uit een eerste analyse over een bestand van ruim 5.300

flexibele arbeidsorganisatie horen onlosmakelijk

bedrijven trekt TNO de volgende conclusies met betrekking

de instrumenten voor ontwikkeling en opleiding.

tot het verband tussen het ontwikkeld hebben van

In hedendaagse termen spreken we dan over de

bovenstaande aspecten van sociale innovatie en de

ontwikkeling van talenten die de organisatie vooruit

prestaties van een organisatie gemeten in haar

helpen en innovatiever maken.

productiviteit. De vier aspecten van sociale innovatie

3. Slimmer organiseren van werkprocessen. Het werkproces zodanig organiseren dat mensen optimaal met

bedrijven. Dit betekent dat ziekteverzuim grotendeels

elkaar kunnen samenwerken en het werkproces door

door externe factoren beïnvloed wordt. Bekend is dat

de mensen zelf onderling afgestemd kan worden en

ziekteverzuim beïnvloed wordt door de economische

geoptimaliseerd. Hierbij kan het zinvol zijn de

conjunctuur. In tijden van economische malaise neemt

werkzaamheden niet op een functionele manier in te

het verzuim af en in tijden van voorspoed weer toe.

delen, maar stroomsgewijs (naar product, soort dienst

Daarnaast is veel ziekteverzuim niet arbeidsgerelateerd.

of type klant). Kiest men voor stroomsgewijs indelen

Elk van de vier aspecten van sociale innovatie afzonderlijk

dan ontstaan er multidisciplinaire productieteams die

heeft maar een klein effect op de prestaties van het

het gehele proces kunnen overzien en optimaliseren.

bedrijf. Van de vier aspecten heeft het verbeteren

4. Het verbeteren van bestaande en het zoeken naar

5
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hebben geen meetbare invloed op het ziekteverzuim bij

van bestaande en het zoeken naar nieuwe product-

nieuwe product-marktcombinaties. Dit verbeteren zou

marktcombinaties nog het meeste effect, maar ook

geen lineair ontwikkelproces moeten zijn maar een

deze blijft van beperkt belang. Op basis hiervan zou je

simultaan proces. Bedrijven kiezen er nog steeds vaak

gemakkelijk kunnen opmaken dat sociale innovatie dus

voor om volgtijdelijk te beginnen met:

weinig invloed heeft op de prestaties van een bedrijf.

Oeij, P., K.O. Kraan, K.O., Vaas, F. (2009) ‘Sociale innovatie omschreven en gemeten’. Uitgave: TNO, Hoofddorp.

Daaruit kun je ook concluderen dat een bedrijf dus

dat deze conclusie slechts de halve waarheid is. Bedrijven

bepaalde aspecten van sociale innovatie kan doorvoeren

die alle aspecten met elkaar combineren zien dit beloond

om daarmee aantrekkelijker te worden op de arbeidsmarkt

met een aanzienlijk effect op hun productiviteit. Het is de

bij het aantrekken van personeel, zonder dat het hun

combinatie van alle aspecten die sociale innovatie het

productiviteit aantast. Uit verdere analyse van TNO blijkt

gewicht geeft in de verbetering van de bedrijfsprestaties.

Kenmerken van een innovatieve organisatie

te introduceren omdat er een goede voedingsbodem
binnen Nederlandse bedrijven bestaat met betrekking

Volberda en Van den Bosch, de opstellers van het

tot de bereidheid om bevoegdheden te delegeren.

Nederlandse deel van de Global Competitiveness Reports6,

Ook op het gebied van ‘Professioneel management’

stellen dat de Nederlandse innovatie in het verleden

scoren Nederlandse bedrijven hoog.

voornamelijk gebaseerd was op een industriële economie,

Hun grootste kritiek richt zich op de eenzijdige oriëntatie

traditionele organisatievormen en efficiënte

op technologische oplossingen en het verwaarlozen van

massaproductie. Daarmee wordt Nederland gedwongen

organisatie- en managementinnovatie in Nederland.

te concurreren tegen opkomende industrieën in lage
lonenlanden en dat is voor het in stand houden van ons

Volberda, die onderzoek doet naar het innovatievermogen

welvaartsniveau geen aantrekkelijke positie. Hun

van organisaties, constateerde begin jaren negentig

onderzoek toont aan dat de meeste bedrijven een

al dat de meeste innovaties die begonnen waren als

voorkeur hebben voor korte termijn effecten, met een

technologische aanpassingen, uiteindelijk grotendeels ook

sterke gerichtheid op hun kernactiviteit en diepgewortelde

resulteerden in een aanpassing van de organisatievorm. Het

productieroutines. Het management en de werknemers

proces van beide typen innovaties verloopt veelal

worden daarmee de gevangene van een rigide strategie

schoksgewijs, discontinu en grotendeels ad hoc. De

van herstructurering, kostenreductie en korte termijn

gerealiseerde vernieuwingen blijken zelden voorspeld te

prestaties en raken zodoende steeds verder af van de

zijn. Het zijn vooral onverwachte impulsen van binnenuit of

kenmerken van een innovatieve organisatie. Voor een

van buitenaf die de innovatie binnen een organisatie in

innovatieve organisatie is het juist nodig om andere

beweging zetten. Achteraf zijn bepaalde patronen van

accenten te leggen en een meer lange termijn strategie

acties en besluitvorming te herkennen, die echter van

te ontwikkelen. Zij noemen drie complementaire principes

te voren in het geheel niet voorzien waren. Daarom

voor innovatieve organisaties: managen van verander

concludeert Volberda dat een eenzijdige planning van deze

snelheid, het voeden en behoud van zelforganisatie en

discontinue innovatieprocessen veelal leidt tot verstarring

een passie voor innovatieve exploratie en exploitatie.

van het vernieuwingsproces. Planning en analyse zouden

Onder het managen van verandersnelheid verstaan zij

vooral gebruikt moeten worden om problemen en kansen te

het alert reageren op omgevingsveranderingen waardoor

herkennen en op te lossen, niet om een radicale

concurrentievoordeel behaald kan worden. Bijvoorbeeld

vernieuwing door te voeren. Net als Mintzberg ziet Volberda

om voorop te willen lopen bij de introductie van nieuwe

het gevaar eerder komen vanuit een behoefte bij het

producten en diensten. Het voeden en behoud van

management om het proces te willen beheersen, dan van

zelforganisatie sluit goed aan bij de introductie van

het uit de hand lopen van het proces als het niet beheerst

socio-technische oplossingen die wij zelf al bepleiten.

wordt. Het gaat in hun optiek om het creëren van een

Volgens Volberda en Van den Bosch hebben Nederlandse

ongeplande orde of gecontroleerde chaos. Het management

bedrijven een sterke uitgangspositie om zelforganisatie

moet zich dus niet richten op planning en controle, maar op

6

	Jaarlijks rapport van de World Economic Forum geeft aan in welke mate landen in staat zijn economische vooruitgang te realiseren.
Productiviteitsontwikkelingen en innovatie spelen daar een belangrijke rol in.
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het bevorderen van strategisch leergedrag. De snelheid

procedures. Een cultuur waarbij bestaande routines juist in

waarmee de gehele organisatie vervolgens kan reageren op

twijfel getrokken mogen worden en er buiten de bestaande

premature ontwikkelingen, die dus nog niet goed zijn

procedures mag worden geëxperimenteerd. Waarbij

uitgekristalliseerd, is doorslaggevend voor het

onzekerheden juist worden opgezocht en onbewezen

innovatievermogen van een organisatie. Volberda bepleit

aannames legitiem zijn. Waar het niet erg wordt gevonden

een integrale benadering van innovatie, dat wil zeggen

als bestaande commitments en competenties ter zijde

gelijktijdig op technisch, organisatorisch, menselijk en

worden geschoven om nieuwe vaardigheden en middelen te

opleidingsgebied.

ontdekken. Om te voorkomen dat een organisatie in een té

Om innovatievermogen te hebben moet een organisatie

chaotisch en vrijblijvend speelveld blijft hangen, is het van

voldoende flexibel zijn om zich snel aan te kunnen passen.

belang om op het juiste moment de nieuw ontwikkelde

Deze flexibiliteit kan op verschillende terreinen ontwikkeld

attituden, waarden en normen te verankeren in de

worden. Het kan gaan om de flexibele inzet van de

organisatie. Het speelkwartiertje is dan weer even voorbij.

personeelscapaciteit of de aanpassing van de productietechnieken, maar ook om het aanpassen van de strategische

Een innovatieve organisatie is in de optiek van De Sitter

doelen om nieuwe product-marktcombinaties te

en Volberda gestructureerd in autonome zelforganiserende

ontwikkelen of het aangaan van strategische allianties en

eenheden of teams. Deze eenheden zijn zo georganiseerd

het ontwikkelen van netwerken. Tussen de dynamiek

dat ze allemaal contacten onderhouden met de klanten van

van de omgeving en de ontwikkelde flexibiliteit binnen

de organisatie. De teams zijn niet functioneel ingedeeld op

de organisatie bepaalt het lerend systeem binnen de

basis van gelijksoortige functies, maar stroomsgewijs naar

organisatie de snelheid en de juistheid van de afstemming.

klant-, product- of marktgroep. De totale organisatie kent

De meeste organisaties blijven steken op het niveau van het

verder weinig hiërarchische niveaus en weinig

vergroten van hun routinematige regelcapaciteit. Daarbij

functionalisatie waardoor snelle en directe coördinatie-

gaat het vooral om de flexibele inzet van mensen om de

mogelijkheden ontstaan. Het belangrijkste nadeel van een

productiecapaciteit aan te kunnen passen aan een

meer rigide beheerssysteem, zoals dat bij veel organisaties

veranderende vraag. Een verdergaande vorm is structurele

bestaat, is volgens De Sitter en Volberda dat het out-of-the-

flexibiliteit, waarbij de organisatie het vermogen ontwikkelt

box denken blokkeert. Het leidt daarentegen tot vaste en

ook de organisatieprocessen en –structuur, en de

voorspelbare gedragspatronen, en tot risicomijdend en

communicatie en besluitvormingsprocessen snel aan

aanpassend gedrag. Helaas zijn het juist deze gedrags-

te passen aan een veranderende omgeving. Organisaties die

aspecten die doorslaggevend zijn bij het wel of niet

ook op strategisch niveau flexibel zijn, zijn daar nog het

aanpassen van mensen aan een gewijzigde omgeving.

best toe in staat. Op dit strategische niveau worden
beslissingen genomen over het ontwikkelen van nieuwe
verdienmodellen en productmarktcombinaties.
Bij een innovatieve organisatie hoort een bepaalde cultuur,
die zich niet verhoudt tot het bestendigen van routines en
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Kwaliteitsverbetering volgens Leanproduction
Steeds meer bedrijven in de grafimedia- en de uitgeverijbranche zijn bezig met het invoeren van leanproduction organisatievormen,
die oorspronkelijk in Japan ontwikkeld zijn. Belangrijk onderdeel van zo’n productiesysteem is de wijze waarop met kwaliteitsbeheersing in het productieproces wordt omgegaan.
Binnen Leanproduction worden grofweg drie basisvormen van kwaliteitsbeheersing onderscheiden: kwaliteitskringen, Six Sigma
en Poka-Yoke. Elk van deze benaderingen veronderstelt een ander sociale aanpak en consequentie.
Met kwaliteitskringen (qualitycircles) is al vanaf de jaren tachtig binnen veel bedrijven geëxperimenteerd. Het is vooral een
sociaalorganisatorische benadering van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverbetering. Daarnaast kan deze benadering ook goed
gebruikt worden voor innovaties binnen het bedrijf. Periodiek praten werknemers over wat in hun beleving verbeterd kan worden in
het werk. Belangrijk is dat werknemers het gevoel hebben serieus te worden genomen en dat het management snel iets doet met
de gemaakte opmerkingen.
Midden jaren tachtig wordt een wiskundig statistische benadering ontwikkeld waarmee kwaliteitsbeheersing wordt opgevat als
het vooraf nauwkeurig definiëren van de toelaatbare afwijkingen die bij de verschillende productiestappen mogen voorkomen.
Deze benadering staat bekend onder de aanduiding “Six Sigma”. Daarbij gaat het erom welke spreiding in kwaliteit je wilt
accepteren en welk uitvalpercentage daar dan het gevolg van is. Doordat een grafisch eindproduct vaak bestaat uit het samenvoegen
van verschillende deelproducten, met ieder eigen tolerantiegrenzen, kan het eindproduct gemakkelijk afgekeurd worden. De meeste
industriële productiebedrijven werken met een niveau 3 kwaliteitsbeheersing (3 standaardafwijkingen van het gemiddelde), wat
overeenkomt met een uitvalsfrequentie van 6,7%. Het bereiken van één niveau daarboven (niveau 4) gaat al gepaard met een enorme
reductie aan uitval (0,62% uitval), en is alleen te bereiken door in alle opeenvolgende productiefases veel krappere foutmarges aan
te houden. Dat vergt dus heel veel van de beheersing van de verschillende processtappen.
Een derde benadering is de zogenaamde “Poka-Yoke” methode die gericht is op het voorkomen dat menselijke vergissingen resulteren
in onacceptabele producten. Dit wordt bereikt door mechanische en/of elektronische signaalgevers in te bouwen die afwijkingen
detecteren. In grafische bedrijven worden deze technieken steeds meer toegepast, zowel op persen als in de nabewerking. Bij persen
gebeurt het meestal als signaleringsapparatuur (densitometrie; videomonitoring) waar de vakman zelf de pers kan bijsturen of de
bijsturing gebeurt automatisch via een regelkring (bij steeds meer rotatiepersen is dit het geval). In de nabewerking gebeurt dit
vooral in de vorm van blokkering- en signaleringapparatuur, bijvoorbeeld bij een verzamelhechtstraat waar alle inlegstations
beveiligd zijn tegen doorgifte van een foutieve pagina (oppervlakteherkenning via videoscan).
Deze 3 benaderingen kunnen ook in combinatie worden toegepast. Ze hebben wel verschillende consequenties. De eerste benadering
(Kwaliteitskring) heeft tot gevolg dat de onderlinge communicatie tussen betrokken vakmensen en management belangrijker wordt
en een bedrijf zal daarop moeten investeren om het effect van de kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. De tweede benadering
(Six Sigma) is uiteindelijk vooral gericht op het terugdringen van afwijkingen in de verschillende productiestappen. Als zodanig staan
vooral de procedures en het individuele vakmanschap centraal. Vakmatige beheersing van takenuitvoering, onderlinge afstemming
van productiefasen en bovenal het lager leggen van verantwoordelijkheden en het stellen van productienormen spelen hierin een
belangrijke rol. Bij de derde benadering (Poka-Yoke) zien we eerder het omgekeerde optreden. Verantwoordelijkheden worden
omgezet in het reageren op signalen, een meer operatorachtige verantwoordelijkheid. Bij deze benadering zien we vaak dat
lager gekwalificeerde medewerkers meer zelfstandig aan apparatuur kunnen werken omdat de verantwoordelijkheden systeemvoorwaardelijk zijn gemaakt. Indien meer apparatuur zo is ingericht wordt flexibele inzetbaarheid sterk vereenvoudigd en ook
economisch aantrekkelijk omdat het afbreukrisico veel minder is. Poka-Yoke oplossingen stimuleren dus brede inzetbaarheid,
uniformering van operatorachtige vaardigheden en beperken beroepsinhoudelijke (grafische) kennis.
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Gemotiveerde mensen in een autonome
taakgroep

Tussen mensen bestaan wel verschillen in sterkte van de
drie genoemde psychologische behoeften, maar niet in
de oriëntatie ervan, namelijk het willen voldoen aan

In alle onderzoekspublicaties over het functioneren van

competence, autonomy en relatedness in relatie tot een

zowel autonome taakgroepen als het leren in een

veranderende omgeving. SDT is daarbij geen stabiliteits-

werksituatie wordt de motivatie van de betrokken

theorie, zoals de psychologische drift-theorie, maar een

werknemers als een sleutelfactor gezien. Daarom gaan we

ontwikkelingstheorie.

kort in op een aantal factoren dat motivatie positief dan

Deci en Ryan geven ook de condities die leiden tot een

wel negatief beïnvloedt. Zowel binnen de organisatie-

proces van intrinsieke motivatie en daarmee tot optimale

theorie, de human relationsbenadering als onder

condities van betrokkenheid, zelfregulatie en het

onderwijsdeskundigen is de laatste twintig jaar steeds

toepassen van wat geleerd is, namelijk:

meer belangstelling ontstaan voor de psychologische

•

van mensen in arbeidssituaties.7 Deze theorie staat bekend

Betrokkenheid bij de organisatie en het eigen
leerproces.

theorie omtrent intrinsieke motivatie bij het functioneren
•

Zelfregulatie van eigen werkzaamheden in de richting

als Self-Determination of Behavior (SDT) en is in de jaren

van gedeelde organisatie- of leerdoelen, en de

zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld op basis van

toepassing van nieuwe kennis en vaardigheden in

empirisch onderzoek naar intrinsieke en extrinsieke

de uitoefening van activiteiten.

handelingsmotieven. Met name Edward Deci en Richard

Zowel Deci en Ryan als De Sitter (sociotechniek)

Ryan van de universiteit van Rochester New York hebben

benadrukken wel dat indien de arbeids- en organisatie-

deze theorie ontwikkeld.8 De theorie is zeer waardevol om

context niet voldoet aan de condities waarin sterk

de context te begrijpen waaronder mensen handelen

betrokken mensen goed kunnen functioneren,

vanuit een innerlijk doel en niet vanuit externe prikkels.

dit zich dan extra sterk kan vertalen in frustratie en

Om te leren is innerlijke motivatie vaak een bepalende

opstandigheid. Terwijl mensen die zich weinig verbonden

factor, maar ook bij teamgericht werken en het verbeteren

voelen met de waarden en normen van de organisatie

van werkprocessen speelt het een belangrijke rol.

eerder gelaten zullen reageren. Op basis van empirische

Volgens de theorie is de psychische gezondheid van

onderzoeksresultaten naar extrinsieke en intrinsieke

mensen die functioneren binnen organisaties gebaseerd

handelingsoriëntaties van werknemers binnen bedrijven

op drie behoeften: competence, autonomy en relatedness.

geven Deci en Ryan vele voorbeelden van stimulerende

Onder competence wordt verstaan dat iemand in staat
is de eigen werk- of leeromgeving te beheersen en de
resultaten van het eigen gedrag goed in te schatten. Onder
autonomy wordt verstaan dat iemands handelen voortkomt
uit volledig zelfstandige afwegingen en niet het gevolg is
van externe druk. Onder relatedness wordt iemands
behoefte verstaan om betrokken te zijn en te participeren
in een sociale omgeving. De Engelse begrippen zouden
grofweg vertaald kunnen worden in handelings-

Het is de combinatie van alle
aspecten samen die sociale
innovatie het gewicht geeft in de
verbetering van de
bedrijfsprestaties.

bekwaamheid (competence), sociale betrokkenheid
(relatedness) en zelfstandigheid (autonomy).

7

8
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Intrinsieke motivatie = de persoonlijke waarden en doelen komen overeen met die van de organisatie; extrinsieke motivatie = de waarden en doelen
worden vanuit de organisatie opgelegd maar komen niet overeen met de persoonlijke waarden en doelen.
Deci, E., Ryan, R. (2000) The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry 2000 Vol. 11,
No. 4, 227-268. Lawrence Erlbaum Ass. Inc.
Deci, E., Ryan, R. (2000) Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist
Vol. 55. No. 1. 68-78. American Psychological Association.

en ondermijnende factoren in de werkomgeving.
Een systeem van prestatiebeloning is ondermijnend voor
intrinsieke motivatie, evenals toezicht op uitvoering van
de werkzaamheden, het stellen van deadlines en
evaluaties van activiteiten. Deci en Ryan wijzen erop dat
uit onderzoek blijkt dat deze factoren ook een negatief
effect hebben op creativiteit, het oplossen van complexe
problemen en het produceren van conceptuele informatie.

Bij een innovatieve organisatie
hoort een bepaalde cultuur, die
vaak botst met routines en
procedures.

Zelfstandigheid in het werk is essentieel voor het ontstaan
van intrinsieke motivatie bij werknemers. Onderlinge
competitie binnen een gecontroleerde context ondermijnt
intrinsieke motivatie, maar stimuleert dit juist binnen een

controle van de groep. Teamgericht werken is daarmee dan

niet-gecontroleerde context.

ook niet hét antwoord op de individualiseringsontwikkeling
in de Nederlandse cultuur. Teambuilding kan juist door

Ook deze motivatietheorie leidt tot het besef dat er een

sterk individueel ingestelde personen als bedreigend

spanningsveld is binnen bedrijven tussen de behoefte aan

ervaren worden, juist vanwege die toenemende sociale

planning en controle enerzijds en het stimuleren van een

controle. Wel blijken teams een gunstig klimaat te

actieve betrokkenheid onder het personeel anderzijds.

scheppen om te experimenteren en teamvorming is

Bedrijven die er voor kiezen om hun innovatievermogen te

daarmee gunstig voor het ontwikkelen van leergedrag.

verhogen via het stimuleren van een actieve betrokken-

Dit gunstige klimaat wordt verklaard uit het feit dat teams

heid, zouden dus moeten vermijden om gelijktijdig een

veel beter in staat zijn een psychologisch veilige omgeving

sterke top-down plannings- en controlesysteem te

te creëren voor risicovol gedrag.

ontwikkelen. Zij kunnen dit laatste alleen doen als ze
niet gelijktijdig verwachten dat hun medewerkers meer
innovatief gedrag gaan vertonen.
Buitendam (emeritus hoogleraar HRM) benadrukt tenslotte
nog een ander aspect van teamgericht werken.9 Buitendam
zegt dat bij teamgericht werken de vertrouwde gezagssturing door de manager wordt ingeruild voor de sociale

9

Buitendam, A. (2001) Een open architectuur voor arbeid en organisatie. Uitgave: Van Gorcum, Assen.
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Conclusie

verandering daarmee al snel gezien wordt als innovatief
en dus bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dat is

Innovaties bij bedrijven hebben niet alleen te maken

niet zo. Ervaringen met organisatieverandering laten zien

met nieuwe apparatuur en software, maar vooral ook

dat vaak goedbedoelde vernieuwingen niet altijd positief

met nieuwe manieren van werken en organiseren.

hoeven uit te pakken. Een organisatieverandering is altijd

Sociale innovatie is van alle tijden, maar staat de

maatwerk en vergt een zorgvuldige afweging van middelen

laatste jaren hoog op de agenda omdat de Nederlandse

en gewenst doel. Verreweg de meeste innovaties verlopen

regering een innovatiedoel heeft gesteld. Dit doel is

met vele kleine stapjes langs een geleidelijke weg.

ambitieus omdat het van Nederland een toonaangevende

Grote en snel doorgevoerde innovaties vormen een grote

kenniseconomie in de wereld probeert te maken. Om

uitzondering omdat het risico op mislukking zo groot is.

deze doelstelling te realiseren moeten bedrijven in

Belangrijke kenmerken die worden toegeschreven aan

staat zijn zich zowel technologisch als organisatorisch

innovatieve organisaties zijn:

in snel tempo te ontwikkelen. Sociale innovatie richt

•

Een flexibel inzetbaar personeelsbestand.

zich op deze organisatorische vernieuwing. Daarbij gaat

•

Een stroomsgewijs ingerichte arbeidsorganisatie.

het om een flexibele arbeidsmarkt, het benutten van

•

Het produceren in multidisciplinair samengestelde
productieteams.

het hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking, het
slim organiseren van het werk binnen bedrijven, en het

•

coördinatie en de verantwoording over de productie.

snel kunnen reageren van bedrijven op veranderingen
in de omgeving. Uit onderzoek van TNO blijkt dat

•

Het in alle lagen van de organisatie rekening houden
met externe veranderingen.

vernieuwingen op deze terreinen afzonderlijk slechts
kleine winst opleveren voor het succes van het bedrijf.

Het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van de

•

Het werken met medewerkers die zich intrinsiek

De grote winst wordt pas gerealiseerd als een bedrijf zich

verbonden voelen met de doelstellingen van de

vernieuwd op al deze terreinen. Sociale innovatie is een

organisatie.

containerbegrip. Het risico bestaat dat elke willekeurige
Ga er maar aan staan. Van elk afzonderlijk kenmerk is
nog wel te achterhalen op welke manier dit het beste
voor elkaar te krijgen is. Het gecombineerd voor elkaar

Een afdeling een team noemen
verandert nog niets aan de
onmogelijkheid van veel
werknemers om invloed te
hebben op het totale werkproces.

krijgen van deze innovaties is een uitermate complex
en langdurig proces. Sociale innovatie is daarom geen
eenvoudig aan te pakken geheel van veranderingen. Het
zullen kleine stapjes zijn die moeten bijdragen aan het
beoogde doel: een in technologisch en organisatorisch
opzicht hoog ontwikkelde organisatie met een sterke
concurrentiepositie binnen een kennisintensieve
wereldeconomie.
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website van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

www.cbs.nl.

Monitor Reclamebranche 2009. website Centraal Bureau voor de Statistiek.

www.creativeclass.com.

weblog van Richard Florida.

www.dutchmediahub.com.

website op initiatief van Stichting iMMovator Cross Media Netwerk.

www.dwarsligger.nl.

website met informatie over de ‘dwarsliggende’ boekjes.

www.galeries.nl.

website van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA).

www.nvbinfocentrum.nl.

website van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB).

www.tno.nl.

website van TNO, Delft. E-reader begonnen aan inburgering in Nederland.
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