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1 Inleiding  

In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergrond, het doel, de 
vraagstelling en de aanpak  van het onderzoek. Ook bakenen 
we af wat we verstaan onder creatieve industrie. 
 

1.1 Aanleiding 
Cultuur Eindhoven, verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven, geeft invulling aan het 
Programma Creatieve Industrie. Eén van de doelstellingen van dit 
programma is het duurzaam versterken van de keten van cultuureducatie 
naar de top van de creatieve industrie.  
 
Om de keten van de creatieve industrie te versterken, overweegt Cultuur 
Eindhoven (het aanjagen van) interventies om de aansluiting van het 
onderwijs op de beroepspraktijk te verbeteren. Om scherp te krijgen waar 
deze aansluiting onvoldoende is  en welke interventies nodig zijn om de 
aansluiting te versterken, is voorliggend onderzoek uitgevoerd. De 
hoofdmoot van dit onderzoek vormde een enquête onder alumni. 
Centraal hierin stond de vraag of professionals in de creatieve industrie 
behoefte hebben aan ondersteuning in het (verder) ontwikkelen van 
competenties die doorslaggevend zijn voor het slagen als professional. 
 

1.2 Totstandkoming 
Het onderzoek is tot stand gekomen op basis van uitgebreid 
bureauonderzoek, verkennende gesprekken en een enquête onder de 
alumni van creatieve opleidingen in Eindhoven. 
 
Bureauonderzoek 
Over de arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs op de 
beroepspraktijk in de creatieve sector in algemene zin zijn verschillende 

rapporten verschenen. Hoewel deze onderzoeken geen specifiek beeld 
geven van de behoeften van de doelgroep van Cultuur Eindhoven, zijn de 
algemene conclusies uit deze onderzoeken gebruikt om richting te geven 
aan de verkennende gesprekken en enquête.  
 

 
 
Interviews 
De relevante competenties en interventies – die wij op basis van 
bureauonderzoek hebben geïdentificeerd – hebben we in gesprekken 
voorgelegd aan intermediairs en belanghebbenden. In deze gesprekken is 
ook gereflecteerd op de verzamelde competenties en interventies en zijn 
deze waar mogelijk aangevuld. De uitkomsten zijn gebruikt om de 
enquête voor de alumni van de creatieve opleidingen in Eindhoven mede 
vorm te geven. 

Definitie creatieve industrie 
 
Er bestaan verschillende definities voor creatieve industrie. Cultuur 
Eindhoven hanteert een definitie uit het Briefadvies ‘De waarde van 
creativiteit’, waarbij de volgende sectoren  gezamenlijk als creatieve 
industrie worden gezien:  

 digitale cultuur 

 vormgeving / design 

 architectuur  
De creatieve industrie bestaat uit een zeer heterogene groep van bedrijven 
met grote verschillen in schaalomvang, financiering, innovatie en 
bedrijfsvoering. Dit netwerk wordt gekenmerkt door een grote dynamiek en 
hoge mobiliteit, waaronder hybride beroepspraktijk en gemengde 
verdienmodellen. Ondernemen in de creatieve industrie bevindt zich op het 
snijvlak van cultuur en economie.  
 
(Bron: Briefadvies De waarde van creativiteit, AWTI en Raad voor Cultuur, 
17-03-2015) 
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Verkennende gesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigers van: 

 Dutch Design Foundation 

 ClickNL 

 Cultuur+Ondernemen 

 Topteam Creatieve Industrie; Human Capital Agenda 

 Kunstloc Brabant 

 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 
Enquête 
Om zicht te krijgen op de behoefte aan competentieontwikkeling onder 
alumni, hebben we een enquête uitgezet onder alumni van het Sint Lucas 
Academy (MBO), Fontys Eindhoven (HBO), Design Academy Eindhoven 
(HBO) en Technische Universiteit Eindhoven (Universiteit). 
De vragen uit de enquête zijn  geformuleerd op basis van de uitkomsten 
van de interviews en deskresearch, waarbij we rekening hebben 
gehouden met de verschillende onderscheidende categorieën, 
competenties en interventies. 
 
Expertmeeting 
Tenslotte hebben we een expertmeeting gehouden met verschillende bij 
de creatieve industrie betrokken stakeholders. Het doel van deze 
bijeenkomst was om de uitkomsten van de enquête en de daarop 
gebaseerde conclusies te verifiëren. En ook gezamenlijk te bespreken wat 
nodig is voor het vergroten van de kansen voor alumni in de creatieve 
sector. Voor deze expertsessie waren de geïnterviewden uitgenodigd en 
vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen. 
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2 De positie van creatieve 
professionals  

Hoe functioneert de arbeidsmarkt voor creatieven? Hoe is de 
positie van zelfstandigen in de economische ketens? Hoe staat 
het met hun verdienmodel? En hoe is hun 
onderhandelingspositie? In dit hoofdstuk gaan we op deze 
vragen in. We baseren ons hierbij op de verkenning van 
literatuur en interviews met stakeholders. 
 
 

2.1 Functioneren en belang van de creatieve sector 
Er is veel onderzoek geweest naar het economisch functioneren van de 
creatieve industrie. Dit is het gevolg van het belang dat de sector heeft in 
nationaal perspectief, en de plek die de sector heeft in het 
Topsectorenbeleid. Beleidsmatig gaat aandacht uit naar de bijdrage aan 
innovatie, cross overs met andere economische sectoren en  
maatschappelijke toegevoegde waarde. Maar ook is er veel aandacht voor 
de arbeidsmarkt, het ondernemerschap en verdienvermogen binnen de 
sector.  Naast deskresearch van dergelijke onderzoeken en 
beleidsstukken, hebben we interviews gehouden met stakeholder, zowel 
landelijke als regionale. Op basis van deskresearch en interviews schetsen 
we onderstaand beeld van de arbeidsmarkt van de creatieve industrie. Dit 
beeld is de onderlegger geweest voor het bevragen van de professionals 
in de creatieve industrie. 

  

2.2 Positie van de creatieve industrie op de arbeidsmarkt 
 
De sector is in vergelijking met andere beroepsgroepen kleinschalig 
In 2015 was maar liefst 65 procent van de werkenden in de creatieve 
sector zelfstandig, tegenover zo’n 15 procent gemiddeld in de economie 
(SER & RvC, 2017: p33; o.b.v. CBS-cijfers). Voor creatieve HBO-
afgestudeerden is dit ongeveer 25 procent versus 10 procent algemeen; 
voor creatieve MBO-afgestudeerden ligt dit beide nog iets lager (CBS, 
2017). Ook neemt het aantal zelfstandigen sneller toe dan gemiddeld in 
de totale economie. 
 
Veel flexwerkers 
Creatieve beroepsbeoefenaars die in dienstverband werken doen dit ook 
vaker als flexwerker. Het aantal tijdelijke contracten ligt in de creatieve en 
culturele sector met 40 procent ongeveer 10 procentpunt hoger dan 
gemiddeld (SER & RvC, 2017)1.  
 
Hybride beroepspraktijken komen veel voor 
Daarnaast hebben relatief veel creatieve beroepsbeoefenaars 
verschillende banen: ze hebben zowel een wisselende samenstelling van 
(deeltijd)banen in dienstverband als zelfstandige klussen in zzp-verband. 
Hoewel cijfers voor de creatieve sector ontbreken weten we dat tussen 
2010-2012 ongeveer 17 procent van de kunstenaars een hybride 
beroepspraktijk kent tegenover 7 procent voor de economie als geheel 
(SER & RvC, 2016:12). Vaak hebben zij zowel binnen als buiten de 
creatieve (en culturele) sector verschillende banen: 25 tot 45 procent van 
de afgestudeerden werkt zowel binnen als buiten de sector (OCW 2016).  
 

                                                           
1
 Periode 2010-2015. Het betreft hier de sector cultuur, sport en recreatie. Dat is 

dus slechts bij benadering de culturele en creatieve sector. Voor gesubsidieerde 
culturele instellingen ligt het percentage tijdelijke contracten gemiddeld zo’n 5 
procentpunt hoger. 
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2.3 Kerncompetenties om door te groeien naar de top 
 
Netwerken en vaardigheden om een netwerk te benutten 
Het hebben van een netwerk is in de creatieve sector zo mogelijk nog 
relevanter dan in andere sectoren. Dit heeft te maken met de 
kleinschaligheid van de sector (veel zelfstandigen en kleine bedrijven) en 
de hoge omloopsnelheid van projecten en banen. Veel kennis, 
vaardigheden en middelen zullen door middel van formele (contractuele 
samenwerking) en informele (kennisdeling, opdracht-sharing) netwerken 
moeten worden aangewend. En voor het vinden van nieuwe opdrachten 
of een volgende tijdelijke baan is het een voordeel als de creatieve 
beroepsbeoefenaar bekend is in een netwerk van potentiële klanten of 
bekend is met platformen en organisaties die daarin kunnen 
ondersteunen. Bovendien liggen de opdrachten in de sector niet voor het 
oprapen, alsook de financiële middelen niet. We gaan hierna verder in op 
de verdienmodellen in de sector. Deze wijken af van andere sectoren, 
doordat niet alle waarde die wordt gecreëerd bij de makers terecht komt 
en het aanbod vaak vooraf gaat aan de vraag. Ook hier kan het helpen om 
bekend te zijn met organisaties die veel kennis hebben van financiering. 
Tot slot kunnen ZZP-ers en MKB-ers hun onderhandelingspositie 
verbeteren door samen te werken (SER & RvC, 2016; zie verderop meer 
over de onderhandelingspositie). 
 
Positioneren en profileren op de arbeidsmarkt  
In de interviews is meermaals gebleken dat “positioneren en profileren” 
als belangrijk worden beschouwd voor het slagen als professional. 
Daarmee wordt bedoeld dat afgestudeerden inzicht hebben in wie ze zijn 
als professional, wat hun unieke competenties/signaturen zijn, hoe dat 
zich verhoudt tot de rest van het aanbod op de arbeidsmarkt en hoe ze dit 
goed over het voetlicht kunnen brengen bij werkgevers, klanten en 
samenwerkingspartners.  
 

Voor onder meer ontwerpers kan het lastig zijn om na het afstuderen een 
eigen signatuur en portfolio te ontwikkelen. Dit moet vaak op eigen 
kracht: in tegenstelling tot bijvoorbeeld een architect zijn er geen 
gereguleerde opleidingseisen en ook geen titel.  Hierdoor is de opbouw 
van een regulier inkomen en doorstroom naar een structurele positie 
lastiger. Voor een aantal sectoren bestaan er starterstipendia voor jong 
talent (RvC, 2019).  
 
Verdienvermogen en gemengde verdienmodellen 
CBS (2017) concludeert dat in 2014 het gemiddelde inkomen van 
afgestudeerden aan creatieve hbo-opleidingen 7.000 euro lager ligt op 
jaarbasis dan gemiddeld. Dit wordt echter vooral veroorzaakt door ‘hbo-
kunstvakopleidingen’. Wat betreft ‘overige creatieve hbo-opleidingen’ is 
het verschil zo’n 1.200 euro. Ook voor creatieve mbo-opleidingen is dit 
verschil zichtbaar.  
Ook is in de interviews opgemerkt dat creatieve beroepsbeoefenaars niet 
alleen vaak verschillende banen hebben, ze zijn ook afhankelijk van zowel 
publieke financiering als financiering uit de markt. Er wordt in dit verband 
ook wel gesproken over gemengde verdienmodellen. 
 
Sterke verwevenheid binnen de sector en met de rest van de (regionale) 
economie en samenleving 
Er ontstaan steeds meer dwarsverbanden tussen subsectoren binnen de 
culturele en creatieve sector. De waardecreatie van creatievelingen stopt 
niet bij de creatieve sector (WRR, 2015). Ongeveer 20% van de 
afgestudeerden die zelfstandig werkt doet dit buiten de sector en 75% 
van de werknemers in loondienst werkt buiten de sector (CBS, 2017 o.b.v. 
cohort 2014). Ook wordt ongeveer de helft van de producten en diensten 
geleverd aan bedrijven buiten de sector (TNO, 2015).  
 
Er ontstaan steeds meer dwarsverbanden binnen de culturele en 
creatieve sector. Ook de verschillende cultuurfondsen slaan vaker de 
handen ineen. Voorbeelden die genoemd zijn, zijn de Transmedia 
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Regeling voor stimulering van nieuwe documentaire vormen over 
maatschappelijke thema’s als het asielzoekersbeleid, propaganda op het 
internet of de deeleconomie (Mediafonds, het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds) en literatuur op het 
scherm en literaire games (Stimuleringsfonds Creatieve industrie en 
Letterenfonds). 
 
Beleidsmatig is er veel aandacht voor de bijdrage van de creatieve 
industrie aan andere sectoren en maatschappelijke uitdagingen. Zo 
concludeert het Topteam Creatieve Industrie dat de sector moeilijk 
aansluiting vindt bij andere sectoren en hun manier van werken. Daarom 
heeft zij tot doel om de relaties van creatieve sector met andere sectoren 
te verstevigen. Daar ligt volgens het Topteam Creatieve Industrie het 
“grootste nog ontgonnen terrein van waardecreatie door de creatieve 
industrie”. Domeinen die worden genoemd zijn: leefbare steden, humane 
zorg, duurzame voedselvoorziening. Later wordt het belang van het 
stimuleren van crossovers door het topteam overgenomen in de Kennis 
en Innovatieagenda 2018-2021 (CLICKNL, 2017), waarbij CLICKNL fungeert 
als matchmaker en programmaontwikkelaar. Opvallend is de aandacht 
voor maatschappelijke uitdagingen. Ten eerste door de samenwerking 
met andere topsectoren te zoeken, zoals Agri&Food en Tuinbouw- en 
uitgangsmaterialen (gezond stedelijk leven), Life Sciences & Health 
(programma Create Health) en de topsector Energie (Green Deal: Smart 
Energy Cities). 
 
Sociale dialoog en onderhandelingspositie 
Doordat het aanbod van diensten en producten in de creatieve sector 
groter is dan de vraag, wordt er sterk op prijs geconcurreerd. Dit legt druk 
op de onderhandelingspositie van creatieven als het gaat om 
contractvoorwaarden, zoals een vast contract, beloning, scholing en 
training. Daarnaast blijkt uit de BNO branchemonitor 2018 dat 
aangesloten ZZP-ers en bureaus slechts 2 procent inkomsten halen uit 
royalty’s en licenties. De Raad voor Cultuur (2019) concludeert hieruit dat 

er onvoldoende onderhandelingsmacht is om auteursrechten te claimen 
en vermarkten. Ook concludeert de SER en Raad voor Cultuur (2017) dat 
de opbrengsten uit ontwerp zelden terugvloeien naar de oorspronkelijke 
ontwerpers. Door de grote diversiteit van beroepen binnen de creatieve 
sector is er weinig collectief organisatievermogen (Werkgroep 
arbeidsmarktagenda 2017). Dat leidt tot een gebrekkige sociale dialoog 
over arbeidsmarktvraagstukken (overleg en afstemming tussen 
werkgevers, vakbonden, beroepsgroepen, andere partners).  
 



10 
 

3 Ontwikkelbehoefte creatieven  

Met de uitkomsten van de literatuurverkenning en de 
interviews hebben we een enquête ontwikkeld en uitgezet 
onder alumni van de creatieve opleidingen in Eindhoven. Dit 
hoofdstuk doet verslag van de uitkomsten.  
 

3.1 Kerncompetenties 
Het vorige hoofdstuk biedt inzicht in de arbeidsmarkt van de creatieve 
industrie en schetst het beeld van kerncompetenties die de 
ontwikkelbehoefte van alumni vergroten. De volgende kerncompetenties 
hebben we als leidraad gebruikt in de enquête:  

 Netwerken en vaardigheden om een netwerk te benutten 

 Positioneren en profileren op de arbeidsmarkt  

 Verdienvermogen en (gemengde) verdienmodellen 

 Sterke verwevenheid binnen de sector en met de rest van de 
(regionale) economie en samenleving 

 Sociale dialoog en onderhandelingspositie 
 

3.2 Respons 
Vanwege privacy wetgeving (AVG) verliep de uitvraag via de 
onderwijsinstellingen. De enquête is door hen digitaal (per e-mail) 
uitgezet onder hun alumni, voor zover ze beschikten over 
contactgegevens van hun oud-studenten. In een enkel geval is de enquête 
‘uitgezet’ in een alumni groep van één van de onderwijsinstellingen via 
Linkedin. Daarmee hebben we niet volledig inzicht hoeveel personen 
daadwerkelijk kennis hebben genomen van enquête. Ook hebben we 
geen volledig zicht op hoe vaak herinneringen zijn verstuurd voor de 
oproep om de enquête in te vullen.  

De conclusie kan worden getrokken dat de enquête een lage respons 
heeft gekregen. In totaal zijn 51 respondenten begonnen met het invullen 
van de enquête. Slechts 28 respondenten hebben het einde van de 
enquête bereikt. Dit betekent dat de resultaten van de enquête niet 
representatief zijn voor de totale populatie afgestudeerden, die naar 
verwachting uit enkele duizenden personen bestaat over een periode van 
ca. vijf jaar. Overigens werd bij het uitzetten van de enquête al rekening 
gehouden met een niet-representatieve respons, omdat mensen steeds 
minder bereid zijn enquêtes in te vullen (wat te maken heeft met het 
grote aantal enquêtes dat wordt uitgezet). Toch is de respons lager 
uitgevallen dan aanvankelijk beoogd.  
Vanwege de lage respons nemen we in deze notitie ook de gedeeltelijk 
ingevulde enquêtes mee. Onder iedere grafiek geven we het aantal 
respondenten (N) aan op de vraag waar de grafiek betrekking op heeft.  
 

3.3 Karakterisering respondenten 
Hieronder vatten we die karakteristieken van de respondenten samen.  

 Veruit de meeste respondenten zijn afgestudeerd aan de Design 
Academy Eindhoven (27=54%), gevolgd door Sint Lucas (6=12%), 
Technische Universiteit Eindhoven (6=12%) en Fontys (5=10%). Er 
is een restcategorie van 14%. De grootst vertegenwoordigde 
opleiding is de Bachelor opleiding van Design Academy Eindhoven 
- 19 van de in totaal 27 die aan deze instelling afstudeerden 
volgden deze opleiding (de overige hebben een master gevolgd 
aan de DAE). HBO is dus sterker vertegenwoordigd dan MBO en 
WO. Ongeveer 85% is afgestudeerd vanaf 2010. De overige 25% 
daarvoor.  

 De creatieve sector hebben we ten behoeve van de enquête 
opgedeeld in drie sectoren: Kunst en Cultuur, Media en 
Entertainment en Creatieve Zakelijke diensten. Bijna de helft 
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(49%) is uitsluitend actief in de Creatieve Zakelijke diensten2. 
Ongeveer 25% is actief in de sector Kunst en Cultuur3, meestal 
(17%) in combinatie met een van de andere twee sectoren 
(meerdere antwoorden waren mogelijk). Media en entertainment 
is het minst vertegenwoordigd met 15%; op 1 respondent na altijd 
gecombineerd met activiteit in een van de andere sectoren. Tot 
slot is er een restcategorie van 9% die buiten de creatieve sector 
werkzaam is of zich niet in een van de 3 sectoren kon plaatsen.  

 Zo’n 70% werkt in of binnen een uur van Eindhoven stad. 

 51% is zelfstandig en 31% combineert een zelfstandig bestaan 
met een baan in loondienst  

 De werknemers hebben relatief veel banen gehad: 42% heeft 
meer dan 2 á 3 banen gehad en nog eens 27% meer dan 3 banen.  

 Opvallend is dat 65% zegt internationaal actief te zijn en 60% zich 
bezighoudt met innovatieve activiteiten.  

 

3.4 Uitkomsten enquête 
 
Ondersteuningsbehoefte 
Veel van de tijdens de opleiding opgedane vaardigheden van de 
afgestudeerden worden toegepast in het beroep (stelling 1 figuur 1); en 
40% van de respondenten is van mening dat de opleiding een goede 
voorbereiding was op de beroepspraktijk (stelling 2 figuur 1). Nog eens 
40% antwoordt hier neutraal op. 20% is het oneens of helemaal oneens 
met de stelling dat de opleiding een goede voorbereiding op de 
beroepspraktijk was.    
 

                                                           
2
 Zoals vormgeving, (interieur)architecten, communicatie, grafisch en 

productontwerp, PR 
3
 Zoals podiumkunsten, creatieve kunsten, galerieën, tentoonstellingsruimten, 

ondersteuningsfondsen, informatievoorziening 

Figuur 1 Stellingen met betrekking tot de aansluiting van opleiding op de 
beroepspraktijk  

 
N=40 

 
Tegelijkertijd worden er wel vaardigheden gemist in de beroepspraktijk 
(stelling 3 figuur 1) en bestaat er behoefte aan ondersteuning hierbij 
(stelling 4 figuur 1). Deze gewenste ondersteuning komt iets minder 
nadrukkelijk naar voren als het gaat om ondersteuning bij het vinden van 
een baan (stelling 5 figuur 1), hoewel nog steeds 46% het eens of 
helemaal eens is met de stelling dat zij behoefte hebben aan 
ondersteuning bij het vinden van een baan. Op de vraag welk type 
ondersteuning gewenst is, worden mentorschap en training het vaakst 
genoemd  (zie figuur 2). Ook is men bereid een eigen bijdrage (van meer 
dan 100 euro) te leveren, zoals figuur 2b laat zien.   
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De vaardigheden opgedaan in mijn opleiding pas
ik toe in mijn beroep

Door mijn opleiding ben ik goed voorbereid op
de beroepspraktijk

Tijdens mijn werk mis ik bepaalde vaardigheden
die tijdens de opleiding niet aan bod zijn…

Na het afstuderen ervaar ik behoefte aan
ondersteuning bij bepaalde vaardigheden die…

Ik heb/had behoefte aan ondersteuning bij het
vinden van een baan

1 Helemaal eens 2 Eens 3 Neutraal 4 Oneens 5 Helemaal oneens
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Figuur 2 Gewenste type ondersteuning en de bereidheid tot een eigen 
bijdrage 

a. Type ondersteuning b. Eigen bijdrage 

 
N=29  

N=28 
 
 
Belangrijkste competenties in de beroepspraktijk en de 
ondersteuningsbehoefte daarbij 
Op de vraag welke competenties (maximaal 5 uit lijst van figuur 3a.) het 
belangrijkste zijn in de beroepspraktijk noemen de meeste respondenten 
projectmatig werken: dat is ook veruit het vaakst de eerste keuze 
wanneer we vragen de gekozen competenties te prioriteren.  De 
belangrijkste competenties zijn niet meteen ook de competenties waar 
behoefte bestaat aan ondersteuning. Twee competenties springen er dan 
uit: acquisitie en netwerkvaardigheden (zie figuur 3b). Ondersteuning is 
immers vooral gewenst wanneer respondenten aangeven dat zij een 
competentie onvoldoende beheersen.  
 
 
 
 

Figuur 3 Gekozen belangrijkste competenties in de beroepspraktijk en 
competenties die onvoldoende worden geheerst (aantal respondenten) 

a. Ranking competenties  

 
N=37 
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We kunnen concluderen dat het beeld (uit figuur 3a) diffuus is: er zijn 
geen competenties die overduidelijk naar voren komen. Wel lijkt het erop 
dat afgestudeerden vooral belang hechten aan samenwerken 
(projectmatig werken, samenwerken in teams), commercie (commercieel 
inzicht, acquisitie, eigen signatuur) en netwerken (netwerkvaardigheden, 
acquisitie). Deze vaardigheden benoemen ze eerder als relevant dan 
praktische competenties als schriftelijke en mondelinge vaardigheden, 
business plan en opzetten \ door ontwikkelen eigen onderneming, 
solliciteren, offreren, pitchen en marketing. En dat ondersteuning vooral 
gewenst is bij netwerkvaardigheden en hieraan gerelateerde acquisitie.  
 
Wanneer we inzoomen op deze netwerkvaardigheden dan laat figuur 4 
zien dat afgestudeerden een netwerk van klanten, bedrijven die werken 
met jonge kunstenaars/ontwerpers, innovatieve bedrijven en financiële 
ondersteuningsbedrijven (subsidie en privaat) zowel het belangrijkste 
vinden als dat zij daar het vaakst ondersteuning bij wensen. Een tweede 
conclusie is dat ook hier het beeld diffuus is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Onvoldoende beheersing competenties 
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 Figuur 4 Belangrijkste netwerken en de netwerken waarbij ondersteuning 
gewenst is om er (meer) toegang tot te krijgen.  
 

a. Ranking type netwerken 
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Crossovers en multidisciplinair samenwerken 
Het valt op dat veel van de respondenten erg betrokken zijn bij 
maatschappelijke thema’s, zoals leefbare steden, humane zorg, duurzame 
voedselvoorziening, duurzame energie, circulaire economie, quality of life 
of cultureel erfgoed (zie keuzeoptie 1 figuur 5). Ook geven zij vaak aan in 
hun werk verbonden te zijn met de culturele sector (zie keuzeoptie 2 
figuur 5) en samen te werken in multidisciplinaire teams (keuzeoptie 3 
figuur 5). Het toepassen van vaardigheden in andere sectoren, verbinden 
van werk met nieuwe technologie en hightech en met wat er lokaal-
regionaal speelt wordt minder belangrijk geacht - hoewel nog steeds circa 
40-50%.  
Het verbinden van werk met wat er lokaal-regionaal speelt valt op, gezien 
het lage aantal personen dat zich daar nu al mee bezig houdt in 
verhouding tot het hoge aantal dat aangeeft hier meer kennis c.q. 
ondersteuning te willen.  
 
Figuur 5 Keuzemogelijkheden “ik houd me bezig met” en “meer 
kennis/ondersteuning  gewenst” of geen van beide (aantal respondenten) 

 
N=31 

Onderhandelen en sociale zekerheid 
De meeste respondenten houden zich bezig met meerdere van thema’s 
die vallen onder de vraagstelling ‘onderhandelen en sociale zekerheid’ 
(figuur 6). Ook hebben ze in de meeste gevallen behoefte aan meer 
kennis. Deze beantwoording wijkt iets af van die in de vraagstellingen die 
hiervoor aan bod kwamen. In de gevallen waar respondenten eerder 
maximaal 5 competenties moesten kiezen uit een lijst kozen zij veel 
minder vaak onderwerpen als onderhandelen en boekhouden (die te 
relateren zijn aan de categorieën waar het in figuur 6 om gaat). De 
conclusie kan zijn onderhandelen en sociale zekerheid minder prioriteit 
hebben dan andere vaardigheden, maar dat meer kennis en 
ondersteuning wel gewenst is.  
 
Figuur 6 Keuzemogelijkheden “ik houd me bezig met” en “meer 
kennis/ondersteuning  gewenst” of geen van beide (aantal respondenten) 
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3.5 Samenvatting uitkomsten enquête 
 Er is een zekere behoefte aan ondersteuning bij het 

ontwikkelen van verschillende competenties. 

 Maar het beeld - van welke competenties dat dan vooral 
moeten zijn en waarvoor een aanbod aan ondersteuning zou 
moeten komen  - is diffuus. 

 In wat voor alumni belangrijk is en waar ondersteuning 
gewenst is, springen twee elementen er uit: netwerken in de 
breedste zin van het woord (met bedrijven, tussen sectoren, 
cross overs naar andere technologieën en binnen de regio) en 
commercieel inzicht. 

 Wanneer we hierop inzoomen, zien we dat de behoefte van 
alumni zit meer op het gebied van samenwerken, commercie 
en netwerken ligt dan op het gebied van praktische 
competenties. Bij samenwerken gaat het om projectmatig 
werken en  samenwerken in teams; bij commercie om 
commercieel inzicht, acquisitie en eigen signatuur; bij 
netwerken om netwerkvaardigheden en acquisitie.  Bij  
praktische competenties gaat het om schriftelijke en 
mondelinge vaardigheden, schrijven van business plan, 
opzetten c.q. door ontwikkelen eigen onderneming, 
solliciteren, offreren, pitchen en marketing.  

 Ondersteuning is met name gewenst bij 
netwerkvaardigheden en hieraan gerelateerde acquisitie. 

 Qua netwerkvaardigheden vinden alumni een netwerk van 
klanten, bedrijven die werken met jonge 
kunstenaars/ontwerpers, innovatieve bedrijven en financiële 
ondersteuningsbedrijven (subsidie en privaat het 
belangrijkste. Ook geven ze hier het vaakst  aan dat zij daar 
ondersteuning bij willen. 

 Een ander element waar veel waarde aan wordt gehecht is 
verbinding met andere sectoren (cross overs), technologie en 
wat er lokaal/regionaal speelt.  
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4 Conclusies en advies: mogelijke 
interventies voor alumni 

 

Op basis van de enquête onder alumni in de creatieve sector in 
Eindhoven – in samenhang met de gehouden interviews - 
komen wij tot een analyse van de behoefte aan ondersteuning 
en daarmee de mogelijke interventies. Deze hebben wij in een 
expertsessie geverifieerd. Behalve onderschrijving van de 
conclusies leverde de expertsessie ook een aantal 
aanknopingspunten op. 
 
4.1 Conclusies 

 De prioritering van competenties door alumni geeft een diffuus 
beeld; een brede schakering competenties en vaardigheden 
wordt benoemd en dit maakt het lastig hier een aanbod aan 
ondersteuning op te ontwikkelen.  

 De competenties waar het meest behoefte aan ondersteuning 
bestaat zijn: acquisitie en netwerkvaardigheden.  

 Het belang van positioneren van creatieve professionals en het 
versterken van hun netwerken is ook opgetekend in de 
gesprekken en af te leiden uit de literatuurverkenning.  

 Ondersteuning op het gebied van netwerken en acquisitie op 
twee manieren vorm krijgen. In de eerste plaats door het 
aanbieden van trainingen/cursussen gericht op het ontwikkelen 
van vaardigheden. In de tweede plaats kan gedacht worden aan 
het faciliteren van de mogelijkheid tot netwerken en acquisitie. 
Waarbij de creatieve sector als een ecosysteem (figuur 7) wordt 

benaderd, waarbinnen de professionals wegwijs worden gemaakt 
en contacten kunnen worden gelegd.  

 Inzet op de ontwikkeling van het ecosysteem op deze wijze, 
achten wij voor de ondersteuning van creatieve professionals het 
meest zinvol en effectief. Daarvoor hebben wij een aantal 
argumenten: 

1. De infrastructuur inclusief aanbieders van trainingen 
(Kunstloc Brabant, Stimuleringsfonds, Dutch Design 
Foundation) is in de regio al grotendeels aanwezig; het 
aanbieden van nieuwe trainingen en cursussen heeft 
daarom naar onze inschatting relatief beperkt 
toegevoegde waarde. 

2. Het ontsluiten van netwerken brengt partijen met elkaar 
in contact en biedt direct mogelijkheden tot acquisitie, 
samenwerking, cross overs, overdracht van kennis en 
vaardigheden.  

3. Ook uit de interviews zijn sterke signalen gekomen dat 
kennis van de markt (de positie van de creatieve 
professional daarin) het verbinden van partijen (o.a. 
cross overs, creatieven verbinden met opdrachtgevers) 
en het versterken van netwerken belangrijk zijn voor het 
stimuleren van de kansen voor creatieve professionals.  

4. Uit de literatuurverkenning is gebleken dat versterking 
van cross sectorale relaties belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van de creatieve sector. (Kennis en 
Innovatieagenda 2018-2021 (CLICKNL, 2017). 

 

4.2 Expertsessie  
Ter verificatie van de uitkomsten van de enquête, hebben we een sessie 
georganiseerd met partijen die landelijk dan wel regionaal/lokaal 
betrokken zijn bij de creatieve industrie in Eindhoven. Het gaat in de 
eerste plaats om de partijen die we in de interviews hebben gesproken. 
Daarnaast waren ook de onderwijsinstellingen vertegenwoordigd. In de 
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sessie hebben we bovenstaande conclusies gepresenteerd en ter 
verificatie voorgelegd. De vragen die aan de aanwezigen werden 
voorgelegd waren: onderschrijft u deze conclusies? (zoals genoemd in 
paragraaf 4.1) En wat moet er gebeuren om de mogelijkheden voor 
creatieve professionals te versterken en hoe kan de ontwikkeling van het 
ecosysteem daarin van betekenis zijn?  
 
De conclusies over het belang van het ontwikkelen van netwerken en 
vergroten van de toegankelijkheid van het ecosysteem werden herkend 
en onderschreven. In het verlengde daarvan werden de volgende 
conclusies getrokken: 

- Ontsluiten van netwerken moet gepaard gaan met stimuleren van 
competenties hoe te opereren in netwerken 

- Opleidingen gaan steeds meer zelf al doen om de professionele 
vaardigheden van studenten te versterken  

- Er zijn vanuit opleidingen maar ook vanuit private organisaties 
initiatieven om netwerkbijeenkomsten en netwerken te creëren. Wel 
ontbreekt het aan samenhang en overzicht in wie wat doet.  

- Er is behoefte aan een platform dat de spelers van het creatieve 
netwerk c.q. het ecosysteem verbindt en richting geeft aan 
gezamenlijke initiatieven.  

  

4.3 Advies  
Op basis van de uitkomsten van de enquête en de expertsessie, komen wij 
tot het volgende advies als uitkomst van dit onderzoek; 

 Er is vanuit de creatieve sector – zowel de professionals als de 
instellingen – met name behoefte aan de ontwikkeling van 
netwerken en structuren die de kansen van professionals in de 
creatieve industrie vergroten. 

 Er lijkt ook draagvlak te zijn, onder de partijen waarmee is 
gesproken, om gezamenlijk te werken aan de verdere 
ontwikkeling van deze netwerken en daarin het model van een 
regionaal ecosysteem te hanteren (zie ook H5). 

 In onze opvatting moet het ijzer gesmeed worden nu het heet is 
en het draagvlak benut worden om verder het ecosysteem uit te 
bouwen en te versterken.  

 Dit vraagt een verdere, gezamenlijke verkenning van wat er 
daarvoor al aanwezig is in de regio en wat er nog nodig is.  

 In de fase van het ontwikkelen van netwerken en verbinden van 
partijen is een platformfunctie d.w.z. een centraal aanspreekpunt 
belangrijk. De vraag  is of en welke bestaande partijen als zodanig 
kunnen functioneren. De rol van Cultuur Eindhoven hierin kan zijn 
om mede aan te jagen dat een dergelijk platform ontstaat. 

 
Figuur 7 Schematische weergave van een regionaal ecosysteem 
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5 Vervolg: de 
ecosysteembenadering  

Om kansen voor alumni in de creatieve industrie te vergroten is inzicht in 
het regionale ecosysteem een belangrijke factor.  Een regionaal 
ecosysteem is een samenspel tussen bedrijven, kennisinstellingen, 
onderwijsinstellingen, financiële organisaties, intermediairs en overheden 
(Boschma et al. 2002). In een dergelijk systeem staat ondernemerschap 
centraal, maar speelt ook de overheid een belangrijke rol. De 
ecosysteembenadering geeft ruimte om professionals in de creatieve 
industrie te positioneren in de regio en biedt een kader om 
bedrijfsactiviteit makkelijker op gang te brengen. Met als doel om het  
ecosysteem te versterken en daarmee het ‘gat’ tussen de afgestudeerden 
en de markt te vullen. Specifiek gaat het om de volgende activiteiten: 

 Inzichtelijk maken van het speelveld voor professionals (zie figuur 8), 
door de verschillende systeemelementen verder uit te werken 
inclusief de programma’s die horen bij het versterken van de 
samenhang.  

 Ontsluiten van het systeem / informeren over aanbieders en partijen, 
zodat professionals in de creatieve industrie makkelijker de juiste 
kanalen weten te vinden binnen het ecosysteem. 

 Zelf actief geconstateerde hiaten invullen, zoals bijvoorbeeld het 
organiseren van netwerkbijeenkomsten voor creatieven, gericht op 
het verbinden met verschillende doelgroepen: onderling (intervisie/ 
samenwerking), cross sectoraal (samenwerking), opdrachtgevers 
(acquisitie). 

 (zorgen voor) regie op ontwikkeling van het ecosysteem: door de 
verschillende elementen in het ecosysteem te verbinden. 

 (zorgen voor) regie op ontwikkeling van het regioprofiel; om zo 
ambities mede te definiëren en het creatieve beleid voor de toekomst 
verder aan te scherpen. 

Een succesvol ecosysteem kent een aantal uitgangspunten 

 Het geheel van actoren en factoren moet zodanig worden 
gecoördineerd dat ondernemerschap en uiteindelijk economische 
ontwikkeling mogelijk is. 

 Daarvoor is een duidelijk onderscheid tussen leiders en voeders 
essentieel. 

 De ondernemer / professional staat hierin centraal en fungeert als 
leider van het systeem. Zij weten immers de beperkingen van het 
ecosysteem en zijn er iedere dag actief in. 

 De overheid  dient als ‘voeder’ van het ecosysteem (niet als leider). 

 Andere voeders die zorgen voor het goed functioneren van het 
ecosysteem zijn partijen die verantwoordelijk zijn voor financiering, 
opleiding van nieuw talent en intermediaire dienstverlening. 

Stam (2014) definieert een succesvol ecosysteem aan de hand van een set 
condities waaraan deze moet voldoen (zie figuur 8). Toegepast op het 
ecosysteem van de creatieve industrie zouden de volgende basis- en 
systeemelementen aanwezig moeten zijn: 

 Een goed verbonden netwerk van startups, gevestigde partijen en 
kennisinstellingen. 

 Goed leiderschap waarbij het met name gaat om ‘place-based 
leadership’ van een groep ondernemende leiders. Deze leiders 
kennen de lokale context voor ondernemerschap, kunnen voorbij hun 
eigen bedrijfscasus denken en kunnen anderen (uit het private en 
publieke domein) mobiliseren voor de publieke zaak (Oosterwaal et 
al., 2017). 

 De aanwezigheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van 
financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld subsidieverstrekkers of een 
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sterk en goed georganiseerd netwerk van business angels (informele 
investeerders) en venture capitalists.  

 Een breed en divers aanbod van talent in de regio. Onderwijs speelt 
hierin een grote rol. 

 Goede mogelijkheden voor kennisontwikkeling, dit vindt veelal plaats 
binnen Universiteiten en private onderzoeksinstituten. 

 De aanwezigheid en toegankelijkheid van intermediaire zakelijke 
diensten, zoals juristen, accountants, verzekeraars, ICT, adviseurs, kan 
de barrières van toetreding tot markt verkleinen en de ‘time to 
market’ van nieuwe ontwikkelingen verkorten. 

 De kwaliteit en efficiëntie van formele instituties. Het gaat hierbij over 
de kwaliteit en effectiviteit van de overheid en haar governance. 
Formele instituties gaat over de wet- en regelgeving van de overheid. 

 Een degelijke ondernemerscultuur. Dit omvat de normen, waarden en 
gebruiken van het ondernemerschap in een regio. Het gaat daarbij om 
de wil om risico te nemen, de aanwezigheid van succesverhalen en 
rolmodellen en het imago van ondernemerschap. Hierin speelt een 
event als Dutch Design Week een belangrijke rol. 

 Een goede fysieke infrastructuur. Stam kijkt hierbij vooral naar de 
bereikbaarheid via weg, spoor en lucht. Een goed infrastructureel 
netwerk is nodig om elkaar makkelijk te kunnen opzoeken en 
benaderen. 

 Voldoende vraag is essentieel. De toegevoegde waarde van 
producten en diensten in de creatieve industrie is belangrijk voor de 
vraagontwikkeling: creativiteit heeft een waarde component.  

 

Figuur 8 De onderdelen van een succesvol ecosysteem voor 
ondernemerschap (Stam, 2014)

 
 
Figuur 8 geeft invulling aan de verschillende systeemelementen 
beredeneerd vanuit de creatieve industrie Eindhoven. De 
ecosysteembenadering voorziet in een raamwerk dat de dialoog met 
stakeholders over de sterktes en zwakten van het ecosysteem start en 
interventies prioriteert die de zwakste schakels (of systeemelementen) in 
het ecosysteem aanpakken. Een regio met basis- en systeemelementen 
die goed op orde zijn dragen bij aan: innovatieve startups, snelgroeiende 
startups en ondernemende werknemers.  
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Tabel 1 Elementen uit het regionaal ecosysteem 
 
Systeemelementen 

 
 
 

Netwerken Leiderschap Financiering Talent Kennis Zakelijke diensten 

Meerdere voeders van 
het systeem (zoals 
aluminverenigingen, 
onderwijsinstellingen 
en stichtingen) hebben 
de middelen om 
netwerkbijeenkomsten 
te organiseren. 

Ondernemers en 
alumni van creatieve 
opleidingen zijn in de 
eerste plaats zelf 
verantwoordelijk voor 
het ecosysteem.  

Subsidie verstrekkers 
zoals Cultuur 
Eindhoven, Cultuur+ 
Ondernemen, maar 
ook investeerders 
(zoals banken) moeten 
beter in beeld komen  
gebracht bij 
ondernemers. 

Eindhoven 
onderscheidt zich 
(t.o.v. andere steden) 
met verschillende 
creatieve opleidingen 
zoals; Design Academy 
Fontys, SintLucas en 
TUe. 

Er is al veel kennis in 
de regio, dit is de 
universiteit (TUe), 
maar zijn ook 
stichtingen zoals 
CLICK NL, Dutch 
Creative Council, Dutch 
Design Foundation en  
Kunstloc Brabant. 

Eindhoven is een grote 
stad met een groot 
aanbod van 
intermediaire 
dienstverlening. 

 
Basiselementen 

 

Regelgeving (instituties) Ondernemers(cultuur) Fysieke infrastructuur Vraag 

Effectiviteit van regelgeving kan 
concreet tot uiting komen door 
ruime programmering in 
bestemmingsplannen, waardoor 
flexibele of tijdelijke huisvesting 
voor creatieven mogelijk is. 

De aanwezigheid van Brainport 
Industries Campus maar ook de 
Dutch Design Week kan een 
motiverende rol spelen voor 
ondernemers. 

Eindhoven is een grote stad waar de 
infrastructurele verbindingen goed 
op orde zijn. (Betaalbare) 
huisvesting voor de creatieve sector 
daarentegen is aandachtspunt. 

Voldoende vraag kan ontwikkeld 
worden door de impact van de 
creatieve industrie onder de 
aandacht te brengen van het 
institutionele bedrijfsleven.  
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Bijlage 1: Enquête 
Bedankt voor je deelname aan onze enquête. Het invullen ervan neemt 
ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag. Alle antwoorden in deze 
enquête zijn anoniem en vertrouwelijk. 
 
Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in de ervaringen die jij 
hebt met het uitoefenen van je vak na het afstuderen. Specifiek zijn we 
geïnteresseerd in welke vaardigheden jij belangrijk vindt voor je 
functioneren en waar ondersteuning welkom is. Of terugkijkend: waar 
was ondersteuning welkom geweest?   Deel 1 van de enquête bestaat uit 
een aantal algemene vragen.  Deel 2 van de enquête bestaat uit vragen 
die gaan over jouw ervaringen tot nu toe in de beroepspraktijk.    
Sommige antwoordcategorieën vragen om meer toelichting. Door met de 
muiscursor op het symbool 'i' te gaan staan verschijnt een toelichting.    
We starten nu met deel 1. Succes! 
 
1. Aan welke instelling ben je voor het laatst afgestudeerd? 
• Sint Lucas 
• Design Academy Eindhoven 
• Technische Universiteit Eindhoven (Specifiek alleen: Industrial Design; 

Architecture; Urbanism; Building Sciences; Planning) 
• Fontys Eindhoven 
• Anders, namelijk: 
 
2. Welke opleiding heb je gevolgd aan het Sint Lucas? 
• Digital publising 
• Media en evenementenmangement 
• Podium en evenemententechniek 
• Audiovisuele technologie 
• Audiovisuele Vormgeving en Animatie 
• Fotografie 

• Game art & Animatie 
• Game development 
• Bachelor Visual Communication 
• Creatief vakman glas 
• Creatief vakman ceramiek 
• Creatief vakman leer 
• Creatief vakman textiel 
• Decoratie- en restauratieschilder. 
• Vormgeven product, ruimte en media 
• Bachelor Visual Communication 
• Anders, gelieve te specificeren 
 
3. Welke opleiding heb je gevolgd aan de Design Academy Eindhoven? 
• Bachelor Design Academy Eindhoven 
• Master Contextual Design 
• Master Social Design 
• Master Information Design 
• Master Design Curating and Writing 
• Anders, gelieve te specificeren 
 
4. Welke opleiding heb je gevolgd aan de Technische Universiteit 
Eindhoven? 
• Bachelor Industrial Design 
• Master Industrial Design 
• Bachelor Architecture, Urbanism and Building Sciences 
• Master Architecture, Building and Planning 
• Mastertrack Architecture, Building and Planning 
• Anders, gelieve te specificeren 
 
5. Welke opleiding heb je gevolgd aan Fontys Eindhoven? 
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6. In welk jaar ben je afgestudeerd aan deze opleiding? 

 

 
7. Waar ben je werkzaam? Meerdere antwoorden mogelijk 
• Eindhoven stad 
• Binnen een uur van Eindhoven stad 
• In Noord-Brabant, meer dan een uur van Eindhoven 
• Buiten Noord-Brabant 
• Ik ben momenteel niet werkzaam 
 
8. Wat is je huidige arbeidsmarktstatus? 
• Werkend in loondienst 
• Werkend als zelfstandige/ondernemer/freelancer 
• Werkend in loondienst én als zelfstandige/ondernemer/freelancer 
• Werkloos 
• Anders, gelieve te specificeren 
 
9. Hoeveel banen/bedrijven heb je in totaal gehad na het afstuderen? Een 
baan is meer dan een bijbaantje (als verlenging van je afstuderen). Voor 
zelfstandige/ondernemer/freelancer: we rekenen één bedrijf per 
bedrijfsnaam 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• meer dan 3 
 
10. In welke sector(en) ben je momenteel werkzaam of, indien je 
momenteel niet werkzaam bent, in welke sector was je het langst 
werkzaam? Meerdere antwoorden mogelijk (bijvoorbeeld omdat je 
meerdere banen/opdrachten hebt). 

• Kunst en cultureel erfgoed Zoals podiumkunsten, creatieve kunsten, 
galerieën, tentoonstellingsruimten, ondersteuningsfondsen, 
informatievoorziening 

• Media en entertainment Zoals radio en televisie, gaming, uitgeverijen, 
persagentschappen, fotografie, audiovisueel, filmproductie- en 
distributie, muziekindustrie, boeken 

• Creatieve zakelijke diensten Zoals vormgeving, (interieur)architecten, 
communicatie, grafisch en productontwerp, PR  

• Ik ben werkzaam buiten de creatieve sector Het kan evenwel 
betekenen dat je een creatief beroep hebt, maar buiten 
bovenstaande sectoren. We komen hier in het volgende deel op terug 

• Ik ben werkzaam in de creatieve sector, maar herken me niet in 
bovenstaande categorieën. Mijn beroep is namelijk  

 
11. Reageer op de volgende stellingen: 
(1 Helemaal eens; 2 Eens; 3 Neutraal; 4 Oneens; 5 Helemaal oneens; NVT) 
• Ik ben actief buiten de creatieve sector maar pas daarin creatieve 

vaardigheden toe 
• Ik ben actief buiten de creatieve sector omdat ik geen (volledige) baan 

kon vinden in de creatieve sector 
 
12. In welke sector(en) buiten de creatieve sector ben je actief? 
• Agrarische sector 
• Industrie 
• Bouw 
• Logistiek en handel 
• Zakelijke diensten 
• Detailhandel 
• Onderwijs 
• Zorg 
• Overheid en non-profit (overig) 
• Anders, namelijk: 
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Tot zover deel 1! We starten nu met deel 2 over jouw ervaringen in je 
werk tot nu toe. We starten met een aantal stellingen die gaan over de 
aansluiting van je opleiding op de beroepspraktijk (je huidige werk). 
 
13. Reageer op de volgende stellingen: Als je op dit moment werkloos 
bent zijn deze stellingen van toepassing op je vorige baan/banen. 
(1 Helemaal eens; 2 Eens; 3 Neutraal; 4 Oneens; 5 Helemaal oneens; NVT) 
• De vaardigheden opgedaan in mijn opleiding pas ik toe in mijn beroep 
• Door mijn opleiding ben ik goed voorbereid op de beroepspraktijk 
• Tijdens mijn werk mis ik bepaalde vaardigheden die tijdens de 

opleiding niet aan bod zijn gekomen 
• Na het afstuderen ervaar ik behoefte aan ondersteuning bij bepaalde 

vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van mijn beroep 
• Ik heb/had behoefte aan ondersteuning bij het vinden van een baan 

Denk aan: hulp bij solliciteren, het in contact brengen met potentiële 
werkgevers of bij de oriëntatie op welk type baan je graag zou willen 

• Bij de uitoefening van mijn beroep worden creatieve vaardigheden 
verwacht 

 
Dank voor het reageren op de stellingen. In het volgende deel vragen we 
je een keuze te maken uit onderwerpen die jij het belangrijkste vindt voor 
jouw functioneren op de werkvloer onder te verdelen in de thema's:   
Algemene vaardigheden Netwerken Multidisciplinair werken / 
kruisbestuiving Onderhandelen en sociale zekerheid  Voor die 
onderwerpen die jij belangrijk vindt, vragen we je soms ook aan te geven 
in hoeverre je behoefte hebt aan ondersteuning. Daarmee bedoelen we 
dat je bijvoorbeeld vindt dat je te weinig kennis hebt van een onderwerp 
om jouw beroep goed uit te kunnen oefenen, of dat je vindt dat je 
vaardigheden tekort schieten, en daar wel wat ondersteuning bij kan 
gebruiken. Zoals het volgen van een training of cursus, mentorschap of 
behoefte hebt aan een platform waar kennis, partners of ondersteunende 
organisaties samenkomen. Dat kan in principe van alles zijn.     Als je al 
iets langer aan het werk bent en inmiddels geen ondersteuning meer 

wenst, maar terugkijkend wel graag ondersteuning had gewild, dan vul je 
het vanuit dat perspectief in.   Na het invullen van 'a. Algemene 
vaardigheden' ben je al ruim over de helft! Succes! 
14. a. Algemene vaardigheden. Denk terug aan je werkzame periode tot 
nu toe en kies uit de volgende lijst 2 tot 5 vaardigheden die jij (het) 
belangrijk(ste) vindt voor jouw functioneren op de werkvloer: 
• Acquisitie Hoe werf je nieuwe klanten, opdrachten en projecten? Hoe 

maak je de slag van expositie, ontwerp of presentatie naar een 
product dat aantrekkelijk is voor bedrijven? Hoe onderhoud je contact 
met bestaande klanten?  

• Marketing 
• Projectmatig werken  
• Samenwerken in projectteams Verantwoordelijkheid en taken binnen 

een project / teamrollen (vakinhoudelijk en menstypen/karakters). 
Jezelf ontwikkelen met teamgenoten. Samenwerken met een partner 
aan een opdracht (partnerkeuze, afspraken, rolverdeling, voor- en 
nadelen vaste partner). Groepsdynamiek. 

• Commercieel inzicht Denken en handelen vanuit kansen in de markt 
en deze op juiste commerciële waarde schatten; Klantgericht 
handelen en de juiste relaties aangaan.  

• Offreren Hoe schrijf je een goede offerte voor een klant? Overtuigen 
dat jouw aanpak/methode/ontwerp werkt. Een goed voorstel doen. 

• Schriftelijke vaardigheden  
• Pitchen Hoe houd ik een goede pitch (verkooppraatje)? Een beknopte 

presentatie voor een aanbesteding. 
• Netwerkvaardigheden Contacten leggen en onderhouden. Hoe werkt 

netwerken? Hoe bouw je een netwerk op en hoe onderhoud je die? Je 
kent de etiquette van het netwerken en gebruikt jouw netwerk 
zonder schroom.  

• Mondelinge vaardigheden Presenteren van jouw ideeën. Inzicht in 
jouw stijl van communiceren. Overtuigend overbrengen van een 
boodschap. Leren luisteren. Feedback geven en ontvangen. 

• Boekhouden  
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• Tijdmanagement 
• Solliciteren  
• Opzetten eigen onderneming 
• Doorontwikkelen eigen onderneming Hoe kom ik van een idee naar 

een betaalde opdracht? Hoe kom ik van een eigen onderneming / 
inschrijving KvK naar een goed lopend bedrijf?  

• Opstellen business plan 
• Fondsverwerving / aanwenden financiering  
• Personal branding Je weet hoe je jezelf moet verkopen / jezelf in de 

kijker te spelen. 
• Onderhandelen  
• Eigen signatuur 
 
15. Bepaal de rangorde van belangrijkste(=1) naar minder belangrijk door 
te klikken op de vakjes voor de antwoorden: 
• Acquisitie 
• Marketing 
• Projectmatig werken 
• Samenwerken in projectteams 
• Commercieel inzicht 
• Offreren 
• Schriftelijke vaardigheden 
• Pitchen 
• Netwerkvaardigheden 
• Mondelinge vaardigheden 
• Boekhouden 
• Tijdmanagement 
• Solliciteren 
• Opzetten eigen onderneming 
• Doorontwikkelen eigen onderneming 
• Opstellen business plan 
• Fondsverwerving / aanwenden financiering 
• Personal branding 

• Onderhandelen 
• Eigen signatuur 
 
16. Kies de vaardigheden waarvan je vindt dat je ze ONVOLDOENDE 
beheerst(e):Indien geen dan vul je niets in 
• Acquisitie 
• Marketing 
• Projectmatig werken 
• Samenwerken in projectteams 
• Commercieel inzicht 
• Offreren 
• Schriftelijke vaardigheden 
• Pitchen 
• Netwerkvaardigheden 
• Mondelinge vaardigheden 
• Boekhouden 
• Tijdmanagement 
• Solliciteren 
• Opzetten eigen onderneming 
• Doorontwikkelen eigen onderneming 
• Opstellen business plan 
• Fondsverwerving / aanwenden financiering 
• Personal branding 
• Onderhandelen 
• Eigen signatuur 
 
17. Kies de vaardigheden waar je graag ondersteuning bij zou willen / of 
terugkijkend ondersteuning bij had gewild: Indien geen dan vul je niets in 
• Acquisitie 
• Marketing 
• Projectmatig werken 
• Samenwerken in projectteams 
• Commercieel inzicht 
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• Offreren 
• Schriftelijke vaardigheden 
• Pitchen 
• Netwerkvaardigheden 
• Mondelinge vaardigheden 
• Boekhouden 
• Tijdmanagement 
• Solliciteren 
• Opzetten eigen onderneming 
• Doorontwikkelen eigen onderneming 
• Opstellen business plan 
• Fondsverwerving / aanwenden financiering 
• Personal branding 
• Onderhandelen 
• Eigen signatuur 
 
18. b. Netwerken. Kies uit de volgende lijst 0 tot 5 typen netwerken die je 
belangrijk vindt voor jouw functioneren: 
• Organisaties die je kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies 

Kennis en toegang tot van het subsidielandschap van de creatieve en 
culturele industrie; nationale, regionale en lokale fondsen.  

• Organisaties die je aan financiële middelen kunnen helpen, anders 
dan subsidies  Bijvoorbeeld banken, durfkapitaal (venture capital), 
microkrediet, participatiemaatschappijen, cultuurlening, business 
angels, kredietunies/collectieven. 

• Organisaties die je kunnen helpen bij het opstarten van een 
onderneming / eenmanszaak  Startup-programma’s, incubators, 
ondersteunende organisaties.  

• Organisaties die je kunnen helpen bij het betreden van de 
internationale markt 

• Organisaties die je trainingen aan kunnen bieden  Zoals trainingen bij 
brancheorganisaties , alumniverenigingen, trainingen door 
(cultuur)fondsen.  

• Organisaties/plekken die je helpen bij het vinden van betaalbare 
bedrijfshuisvesting/atelier Broedplaatsen, betaalbare kleinschalige 
kantoor- en/of atelierruimte. 

• Bedrijven die al werken met jonge kunstenaars/ontwerpers en 
daarvoor open staan  Bedrijven die open staan voor het aantrekken 
van jong talent. Die open staan voor het betrekken van creatief talent 
bij onderzoek en ontwikkeling.  

• Innovatieve bedrijven en kennisinstellingen Een netwerk voor het 
verkrijgen van inzicht in productietechnieken en technologische 
mogelijkheden. Je gebruikt een netwerk voor het up-to-date houden 
kennis, technologie, techniek, etc. 

• Communities en platforms (live en online)  
• Zzp- / mkb-samenwerkingsverbanden die een gemeenschappelijk 

doel dienen  In dergelijke (besloten) netwerken kan van alles geregeld 
worden: gezamenlijk inkoop, verkoop of promotie, collectieve 
risicodeling, etc. 

• Netwerk van samenwerkingspartners in projecten  Een netwerk van 
andere zelfstandigen en bedrijven waarmee je samen aan projecten 
kunt werken en aan nieuwe opdrachten kunt komen (project sharing). 

• Netwerk van klanten  Een netwerk van klanten die nieuwe 
opdrachten verlenen of via wie je in contact komt met nieuwe 
opdrachtgevers 

• Recruiters / uitzendbureaus / arbeidsbemiddelingsbureau's 
 
19. Kies het type netwerken waar je graag ondersteuning bij, of meer 
kennis over, zou willen. Of terugkijkend: ondersteuning bij, of meer kennis 
van, had gewild. Indien geen dan vul je niets in 
• Organisaties die je kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies 
• Organisaties die je aan financiële middelen kunnen helpen, anders 

dan subsidies 
• Organisaties die je kunnen helpen bij het opstarten van een 

onderneming / eenmanszaak 
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• Organisaties die je kunnen helpen bij het betreden van de 
internationale markt 

• Organisaties die je trainingen aan kunnen bieden 
• Organisaties/plekken die je kunnen helpen bij het vinden van 

betaalbare bedrijfshuisvesting/atelier 
• Bedrijven die al werken met jonge kunstenaars/ontwerpers en 

daarvoor open staan 
• Innovatieve bedrijven en kennisinstellingen 
• Communities en platforms (live en online) 
• Zzp- / mkb-samenwerkingsverbanden die een gemeenschappelijk 

doel dienen 
• Netwerk van samenwerkingspartners in projecten 
• Netwerk van klanten 
• Recruiters / uitzendbureaus / arbeidsbemiddelingsbureau ‘s 
 
20. c. Multidisciplinair werken / kruisbestuiving. Met welke van de 
volgende onderwerpen houd jij je bezig in je werk? Vink dit aan in kolom 
1.En bij welke onderwerpen heb je behoefte aan meer kennis / wil je 
ondersteund worden (of had je ondersteund willen worden)? Vink dit aan 
in kolom 2. 
• Inzetten van vaardigheden voor maatschappelijke thema's Zoals 

leefbare steden, humane zorg, duurzame voedselvoorziening, 
duurzame energie, circulaire economie, quality of life, cultureel 
erfgoed (Ik houd me bezig met) (Meer kennis / ondersteuning 
gewenst) 

• Toepassen van vaardigheden in andere sectoren Zoals zorg, tuinbouw, 
voedsel, landbouw, high tech industrie, chemie (Ik houd me bezig 
met) (Meer kennis / ondersteuning gewenst) 

• Verbinding met disciplines in de culturele sector Zoals transmedia, 
tussen literatuur en film, ontwerp en toneel, muziek en grafisch 
ontwerp, nieuwe media en film, literaire games, literatuur op het 
scherm etc. (Ik houd me bezig met) (Meer kennis / ondersteuning 
gewenst) 

• Verbinden van werk met nieuwe technologie / hightech Zoals 
lichtkunst, artificial intelligence, biotechnologie, duurzame 
energietechnologie, voedseltechnologie (Ik houd me bezig met) (Meer 
kennis / ondersteuning gewenst) 

• Verbinding van werk met wat er lokaal/regionaal speelt en leeft 
(stad/regio /provincie) Zoals stedelijk(-cultureel) leven, city 
marketing, architectuur en gebouwde omgeving, 
gebiedsontwikkeling, lokale/regionale identiteit, samenwerken met 
lokale/regionale bedrijvigheid (Ik houd me bezig met) (Meer kennis / 
ondersteuning gewenst) 

• Samenwerken in multidisciplinaire teams Samenwerken met andere 
beroepen. (Ik houd me bezig met) (Meer kennis / ondersteuning 
gewenst) 

 
21. d. Onderhandelen en sociale zekerheid. Welke van de volgende 
onderwerpen vind je relevant voor je functioneren. Vink dit aan in kolom 
1.Van welke onderwerpen heb je behoefte aan meer kennis / wil je 
ondersteund worden (of had je ondersteund willen worden). Vink dit aan 
in kolom 2. 
• Opstellen contracten (Relevant) (Meer kennis / ondersteuning 

gewenst) 
• Onderhandelen over salaris en/of honorarium/tarief (Relevant) (Meer 

kennis / ondersteuning gewenst) 
• Onderhandelen over contractvoorwaarden (Relevant) (Meer kennis / 

ondersteuning gewenst) 
• Bepalen van honorarium/tarief (Relevant) (Meer kennis / 

ondersteuning gewenst) 
• Beschermen Intellectueel Eigendom / Intellectual Property (Relevant) 

(Meer kennis / ondersteuning gewenst) 
• Pensioenen (Relevant) (Meer kennis / ondersteuning gewenst) 
• Verzekeringen (Relevant) (Meer kennis / ondersteuning gewenst) 
• Scholing en training (Relevant) (Meer kennis / ondersteuning gewenst) 
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22. Wie of wat heeft de eerste jaren na je afstuderen het meeste 
bijgedragen aan de ontwikkeling van jouw loopbaan? Dit is een optionele 
open vraag 

 

 
23. Welk type ondersteuning spreekt jou het meeste aan om je 
vaardigheden te verbeteren? 
• Mentorschap 
• Intervisie 
• Training / cursus 
• (online) Platform 
• Geen ondersteuning 
• Ander, namelijk: 
 
24. Je bent er bijna! Hieronder leggen we je nog een aantal verdiepende 
stellingen voor. Reageer op de volgende stellingen: 
1 Helemaal eens; 2 Eens; 3 Neutraal; 4 Oneens; 5 Helemaal oneens; NVT 
• Ik heb inzicht in wat mijn werk onderscheidt ten opzichte van anderen 
• Ik heb een helder beeld van wie ik ben en waar ik naar toe wil 
• Ik heb kennis van nieuwe vormen van financiering, zoals 

crowdfunding, microkredieten, kennisvouchers, 
kredietunies/collectieven, etc. 

• Ik weet wat mijn opdrachtgevers / klanten willen 
• Ik ben internationaal actief voor mijn werk 

• Ik heb toegang tot de financiële bronnen die nodig zijn voor de 
uitvoering van mijn werk (inclusief subsidies) 

• Ik ben tevreden over mijn inkomsten (salaris / winst) 
• Ik houd me bezig met innovatie Zoals het ontwikkelen van nieuwe 

producten, processen, technieken, business models, etc. 
 
25. Tot slot! De laatste pagina. Hoeveel eigen financiële bijdrage zou je 
willen leveren voor ondersteuning om een vaardigheid te verbeteren die 
jij belangrijk vindt voor je functioneren? 
• Geen bijdrage 
• minder dan 100 euro 
• 100-250 euro 
• 250-500 euro 
• Meer dan 500 euro 
 
26. Hieronder geven we je de mogelijkheid om algemene opmerkingen te 
plaatsen. Bijvoorbeeld wat je van de enquête vindt of aanvullende zaken, 
bijvoorbeeld vaardigheden/competenties die jij belangrijk vindt maar niet 
aan bod zijn gekomen. 

 

 
Je antwoorden zijn geregistreerd! Hartelijk dank dat je de tijd genomen 
hebt om deze enquête in te vullen. Jouw antwoorden zijn zeer waardevol 
voor ons. 
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