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In 2011 besloot kabinet-Rutte 1 dat het Nederlands 
innovatiebeleid zich ging richten op die sectoren 
waar Nederland internationaal gezien buitenge-
woon goed en sterk in is. De gedachte hierachter 
was dat als deze sectoren en de betreffende 
bedrijven worden geholpen nog beter te worden in 
wat zij doen, dit goed is voor de werkgelegenheid 
en de economische groei van het land. Bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen – ook wel de 
gouden driehoek genoemd – werken hierbij nauw 
samen om de sector te versterken. 
De overheid ondersteunt deze sectoren door de 
randvoorwaarden te verbeteren voor kennisontwik-
keling, innovatie, export, financiering en ‘human 
capital’. Elke topsector heeft een topteam dat 
wordt bijgestaan door een grotere groep afge-
vaardigden uit de sector. Het topteam geeft de 
overheid strategisch advies over te voeren beleid 
en te initiëren maatregelen waardoor hun sector 
op de wereldmarkt (blijvend) kan concurreren. 
Oók de creatieve industrie werd benoemd tot één 
van de negen topsectoren. De creatieve industrie 
is een van de snelst groeiende sectoren van de 
Nederlandse economie. Het is een verzameling 
van subsectoren als design, architectuur, mode, 
gaming, reclame, media & entertainment, adverti-
sing, muziek en film. 

 
 
 
 
Leden topteam 
Het kabinet stelde het topteam van de creatieve 
industrie samen uit de eerder genoemde ‘gouden 
driehoek’, ondernemers, een overheidsvertegen-
woordiger en iemand vanuit de kennisinstellingen. 
Het topteam creatieve industrie startte in 2011 
met: Victor van der Chijs (boegbeeld), Anne Mieke 
Eggenkamp, Valerie Frissen, Yuri van der Geest en 
Judith van Kranendonk. 

Het huidige team (2014) bestaat uit: 
Barbera Wolfensberger,  
boegbeeld  
(CEO reclamebureau FHV BBDO)
Jeroen van Erp  
vertegenwoordiger  van het MKB  
(creatief directeur Fabrique)
Marjan Hammersma  
vertegenwoordiger van de overheid (directeur- 
generaal Cultuur en Media, ministerie OCW)
Erik Huizer  
vertegenwoordiger van de wetenschap  
(hoogleraar Universiteit Utrecht en CTO Surfnet)
Désirée Majoor  
vertegenwoordiger van opleidingen  
(vicevoorzitter Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
 
 
 
 

Terug- en vooruitblik
Het topteam creatieve industrie stelde in 2011 
- samen met de sector - de agenda ‘Creatieve 
industrie in topvorm’ op. De volgende ambitie: In 
2020 moet de creatieve economie van Nederland 
zijn uitgegroeid tot de grootste van Europa. 

Toenmalig minister Maxime Verhagen van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vroeg 
het topteam om deze agenda in actieplannen en 
innovatiecontracten uit te werken en de verant-
woordelijkheid te nemen voor de uitvoering ervan. 
Na twee en een half jaar maakt het topteam de 
balans op en kijkt vooruit.  
De creatieve industrie heeft er als sector  veel 
baat bij gehad om topsector te worden. Doordat 
de sector aandacht kreeg van en aan tafel zat bij 
de overheid en kennisinstellingen ontstonden er 
nieuwe mogelijkheden. Er kwam geld voor onder-
zoek beschikbaar, regelingen werden aangepast 
en er kwamen nieuwe financieringsmogelijkheden 
voor pilots en internationale activiteiten. Er is de 
afgelopen jaren een aantal stappen gezet richting 
de 2020-ambitie. Tegelijkertijd waren er stevige 
uitdagingen. Zo was de sector zich eigenlijk nau-
welijks bewust van het feit ze een sector was. De 
benoeming als topsector heeft aan dat bewustzijn 
bijgedragen en ervoor gezorgd dat men zich in rap 
tempo organiseerde om te profiteren van en bij te 
dragen aan de mogelijkheden die het topsectoren-
beleid biedt. 

Inleiding
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Vanuit het actieplan ‘Creatieve industrie in top-
vorm’ stelde het topteam – opnieuw met de sector 
– agenda’s op voor vijf deelgebieden. De achter-
liggende visie is dat de creatieve industrie in de 
toekomst haar kracht en concurrerend vermogen 
haalt uit een kennisgedreven aanpak. 

De vijf agenda’s zijn:  
1. Kennis en innovatie 
2. Randvoorwaarden financiering 
3. Internationalisering 
4. Human Capital 
5. Cross-over en de waarde van creatie

Samen vormen de agenda’s de basis om tot beter 
presterende bedrijven, sterkere regio’s en tot slot 
tot een sterkere economische creatieve econo-
mie te komen. Partijen in de creatieve industrie 
moeten meer samenwerken op de vijf thema’s 
waardoor een hefboomeffect wordt gecreërd. 
Het topteam hoopt een accelerator te zijn die 
ervoor zorgt dat creatieve bedrijven een steun in 
de rug krijgen om te groeien en bloeien. Het inno-
veren, ondernemen en onderzoeken blijft bij de 
ondernemers of onderzoekers liggen en ook finan-
ciering is niet direct te krijgen van het topteam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creatieve Industrie

De vijf agenda’s en de opbouw ervan zien wij als 
een taart:

 De punten worden gevormd door de    
 eerste vier agenda’s: Kennis en innovatie,   
 Randvoorwaarden financiering,    
 Internationalisering en Human Capital.
 
 De ‘topping’ is de cross-over-agenda die   

 over alle vier de hoofdagenda’s ligt. Er  wordt   
 continue gezocht naar manieren om deze cross-  
 overs te bewerkstelligen. Deze agenda versterkt   
 de samenwerking tussen bedrijven uit    
 de verschillende (top)sectoren.

  De taartbodem is de organisatiestructuur   
 waarin de sector samenwerkt.

In de volgende hoofdstukken lichten we de resul-
taten en toekomstplannen per agenda toe. Eerst 
geven we aan wat het landschap is waarin de 
creatieve industrie opereert. 

VAN ACTIEPLAN NAAR AGENDA’S
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Creatieve Industrie
in beeld

2011

“In 2011 was de creatieve industrie een meer vol bootjes die allemaal hun eigen koers hadden. Er heerste 
teleurstelling na de gele kaart die was uitgereikt. Het nieuwe kabinet stelde de creatieve industrie verras-
send als topsector aan waardoor ze ineens in een middelpunt van innovatiebeleid stond. Het topteam 
1.0 ging vanuit het bolwerk Den Haag zoeken naar een nieuwe structuur in de onoverzichtelijke chaos.” 
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2013

“In 2013 is er binnen de sector een betere samenwerking in de Gouden Driehoek waarin dezelfde taal 
wordt gesproken met een meer gemeenschappelijke koers. De organisatiestructuur is neergezet en het 
zelfbewustzijn binnen de sector is gegroeid.”
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Cijfers

14



Samenwerking 

In 2011 waren de subsectoren van de crea-
tieve industrie (mode, architectuur, interactive 
games, design, ict&media, advertising) apart 
georganiseerd. Ieder had eigen koepel- en 
brancheorganisaties. Er waren verschillende 
sectorinstituten en aparte fondsen voor internatio-
nalisering, architectuur, media en vormgeving. De 
afgelopen twee jaar veranderde dit – mede inge-
geven door forse bezuinigingen – en ontwikkelde 
zich een organisatorische basis om meer als één 
sector te functioneren. Fondsen werden samen-
gevoegd tot het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie en sectorinstituten tot Het Nieuwe 
Instituut. Acht branche- en beroepsorganisaties 
organiseerden zich in de Federatie Dutch Creative 
Industries (Federatie). 
Ook werden er compleet nieuwe organen/
organisaties opgezet: CLICKNL (zie 2. Kennis en 
innovatie) dat innovatie en onderzoek relevant 
voor de creatieve industrie stimuleert en de Dutch 
Creative Council (Council), een onafhankelijk 
sectorbreed strategisch adviesorgaan voor de 
overheid en de sector.  
De Council bestaat uit het topteam en vijftien 
mensen met ruime ervaring, nationaal en inter-
nationaal aanzien. Zij komen uit de verschillende 
subsectoren van de creatieve industrie. De Council 
komt vijf tot zes maal per jaar bijeen zij geeft 
advies over onder andere de topsectorenagenda 
(zie de volgende hoofdstukken).
 
Basis voor betere afstemming is gelegd
Het versterken van de organisatiegraad van de 
sector kostte veel energie en tijd. Het is en was 
een zoektocht naar wat van wie op welk onderwerp 
wordt verwacht. Daarbij is het onontkoombaar dat 

de werkelijkheid van alledag weerbarstiger is dan 
hoe het van te voren afgesproken was. Nu – na 
2,5 jaar – begint zich een nieuwe sectorbrede 
organisatiestructuur af te tekenen met beter gede-
finieerde rollen. 
De samenwerking binnen de sector moet echter 
nog beter: een goede afstemming is nodig om de 
verschillende agenda’s effectief uit te voeren. De 
basis om een sectorbrede organisatiestructuur 
verder te ontwikkelen is ontstaan. 

Samenwerking met de regio
Voor de kennis- en innovatieagenda is een sterke 
organisatorische basis gelegd met verschillende 
regio’s in Nederland. De topsector creatieve 
industrie heeft – als een van de weinige indus-
trieën – duidelijke en gedragen samenwerking met 
de verschillende regio’s en steden in Nederland. 
Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en 
Utrecht/Hilversum hebben elk een eigen subsector 
uit de creatieve industrie benoemd. Zij ondersteu-
nen deze subsector bij de landelijke ontwikkeling 
ervan. Met het Noord Nederland wordt gesproken 
ook een dergelijke samenwerking aan te gaan.

Toekomst
De afgelopen jaren ontstond er een nieuw 
landschap voor de creatieve industrie. Voor de 
agenda’s Internationalisering, Human Capital en 
Financiering zoeken we onder meer met CLICKNL, 
het Stimuleringsfonds, Het Nieuwe Instituut en de 
Federatie naar de beste organisatiestructuur. Niet 
alleen landelijk maar ook regionaal. 
De samenwerking en afstemming tussen alle 
verschillende partijen kan worden versterkt. Het 
topteam en de Council – met de belangrijke orga-
nisaties – werken hieraan.  

BINNEN DE SECTOR
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1. Kennis en Innovatie

 
 
 
Creatieve bedrijven evolueren en innoveren zeer 
snel. Er wordt continu geëxperimenteerd met 
nieuwe kennis, inzichten en nieuwe technieken. 
Dit gebeurt in de regel dicht op de praktijk. Maar 
het innoveren kan nog beter: creatieve bedrijven 
kunnen zelf doelgericht meehelpen kennis te 
ontwikkelen waardoor zij hun horizon verder weg 
leggen. Daarom is het belangrijk dat ondernemers 
en wetenschappers elkaar vinden en van elkaars 
‘know-how’ profiteren. Dat is nu nog onvoldoende 
het geval. 

In 2011 werden onderzoek en innovatie in de 
creatieve industrie nog gekenmerkt door: 

  een sterke versnippering van – voor    
de industrie – relevante kennis; 
 geringe kennis en bewustzijn van de    

waarde van creatie;
  gering onderzoek voor, door en naar de    

creatieve industrie;
 weinig kennis over de creatieve industrie.

In 2011 nam de sector zich voor om:
1 meer (samenhang in) onderzoek te brengen voor  
 de sector; 
2 vraagsturing en -articulatie vanuit de sector op   
 gang te brengen;
3 de toegang van bedrijven tot kennis, onder-  
 zoeksprogramma’s en R&D-faciliteiten te   
 verbeteren;
4 de uitwisseling en toepassing van kennis tus-  
 sen creatieve bedrijven en kennisinstellingen te   
 ondersteunen.

CLICKNL van start
In 2012 werd onder leiding van het topteam het 
Topconsortium Kennis- en Innovatie voor de 
Creatieve Industrie (CLICKNL) gelanceerd, een 

mijlpaal in de ontwikkeling van de creatieve indus-
trie in Nederland. Daarmee creëerde de sector 
een plek van waaruit structureel onderzoek voor 
en ontwikkeling van de creatieve industrie wordt 
gestimuleerd. CLICKNL verbindt via haar netwerken 
(creatieve) bedrijven en wetenschappers met de 
andere topsectoren en het internationale speel-
veld. In hele korte tijd werd CLICKNL het platform 
voor kennisontwikkeling in de sector. 
In de aanloop naar de lancering van CLICKNL werd 
in hoog tempo een organisatie opgezet waarin 
veel creatieve bedrijven zich herkenden. Meer dan 
250 bedrijven ondersteunden het belang van zo’n 
kennis en innovatie consortium. De ministeries 
van Economische Zaken en OCW waren bereid 
maatwerk te leveren voor de creatieve industrie 
en beloofden financiering (€ 6 miljoen) om de 
organisatie in drie tot vier jaar te starten en op te 
bouwen. Daarna moet CLICKNL – net als de top-
consortia van de andere topsectoren – zelfstandig 
inkomsten hebben.  

Bestuur en directie van CLICKNL en het topteam 
werkten zij aan zij om de financieringsvoorwaar-
den voor onderzoek en innovatie gunstig in te 
richten voor de sector. Voor de creatieve industrie 
die nog weinig ‘in cash’ bijdraagt aan onderzoek, 
is het belangrijk dat een ‘in kind’ (in uren) bijdrage 
ook telt als investering in onderzoek. Hierdoor kan 
er meer geld voor onderzoek worden geworven. 
De tijd en energie die vanuit de creatieve sector 
is gestoken in het verbeteren van deze financie-
ringsvoorwaarden resulteerden onder andere 
in verruimde mogelijkheden voor deze ‘in kind’ 
bijdragen in onderzoek. 
De netwerken van CLICKNL ontwikkelden het 
afgelopen jaar een Strategische Research- en 
Innovatieagenda (SRIA). Deze geeft aan wat voor 
de creatieve industrie op de lange termijn relevant 
onderzoek is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN VITALE KENNISINFRASTRUCTUUR VOOR DE 
CREATIEVE INDUSTRIE

Societal Challenges

 Wellbeing

s
t

Creative Research Areas

n

Solution Spaces

s
T

CLICKNL Strategische Onderzoek en Innovatie Agenda 2014-2015
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Financiering voor en samenhang in onderzoek
Sinds de start van het topsectorenbeleid werkt ‘de 
gouden driehoek’ aan een financiële basis voor 
onderzoek dat relevant is voor de creatieve indus-
trie. Hiervoor is veel meer structurele financiering 
gekomen. Voor 2011 werkten onderzoekers en 
ondernemers al wel samen in innovatie- en onder-
zoeksprojecten zoals IIP Create en GATE. Hiervoor 
maakten de overheid en kennisinstellingen buiten 
bestaande structuren incidentele middelen vrij. 
Dit gebeurde ook voor het grote onderzoeks-

Program). 
Afgelopen jaar werd voor het eerst een NWO/
TNO-call (een oproep om onderzoeksvoorstellen 
in te dienen) uitgeschreven die gericht was op de 
creatieve industrie. 21 onderzoeksprojecten kre-
gen financiering (in totaal € 7,7 miljoen). Hierdoor 
wordt er nu bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar 

-
beteren van game design en naar crowdfunding. 
Negen projecten gaan over game-ontwikkeling 
en er was veel aandacht voor multidisciplinaire 
en sociale innovatie. Twee projecten ontvingen € 
1,4 miljoen uit een aparte TOP-call voor uitmun-
tende onderzoeksgroepen. Omdat er veel goede 
aanvragen werden ingediend (in totaal 96) zijn de 
sectorbudgetten bij NWO/TNO voor onderzoek ten 
behoeve van de creatieve sector verhoogd. 
In oktober 2013 is het kennis- en innovatiecontract 
voor de creatieve industrie vernieuwd voor twee 
jaar. In 2014 investeren overheid, kennisinstel-
lingen en bedrijven € 21,2 miljoen in onderzoek 
en innovatie en in 2015 zal dit € 20,8 miljoen zijn. 
Deze sterke groei, die sinds 2011 is ingezet, biedt 
creatieve bedrijven die (gezamenlijk) investeren in 
onderzoek de kans om hun werkwijzen, diensten 
en producten te vernieuwen, te verbeteren en te 
valideren. 

 
 

MIT-regeling
Naast onderzoeksprogramma’s is er voor alle 
topsectoren een programma ontwikkeld voor 
innovatie door het MKB. Het topteam en CLICKNL 
gaven in 2013 vorm aan deze regeling MKB-
innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling) 
voor de creatieve industrie. Deze regeling is 
bedoeld voor ondernemers die kennis willen 
vergaren bij kennisinstellingen. Onderdelen van 
de MIT-regeling zijn de innovatievouchers en R&D-
projecten waarmee ondernemers een financiële 
ondersteuning krijgen om kennis in te kopen bij 
en samen te werken met kennisinstellingen. Van 
de 77 aangevraagde innovatievouchers werden 
er 59 toegekend. In 2013 overtrof de inschrijving 
voor R&D-projecten het budget van € 2 miljoen. 
De R&D-projecten werden aangevraagd voor onder 
andere gaming, e-learning en toepassingen voor 
big data. 

MKB-loket geopend
Om creatieve bedrijven die willen innoveren 
en kennis ontwikkelen de weg te wijzen naar 
beschikbare financiering en regelingen én om ze 
in contact te brengen met onderzoekers, openden 

MKB-loket speciaal voor de creatieve industrie. 

 
 
 
Aansluiting bij Europa
In november 2013 vond de (Nederlandse) start van 
het Europese Programma Horizon 2020 plaats. Dit 
is het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatie 
programma waarmee er tot 2020 € 80 miljard 
wordt geïnvesteerd door de Europese Unie. Het 
programma loopt tot 2020 en roept ondernemers 
en kennisinstellingen op om oplossingen te vinden 
voor de grote ‘societal challenges’ waar Europa 
voor staat. In aansluiting op deze onderzoeks- en 
innovatieagenda legt de creatieve industrie priori-
teit bij de thema’s ‘health & well-being’, ‘inclusive 
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2. Randvoorwaarden 
     financiering

Toekomst
De komende jaren zijn voor de sector ongelooflijk 
belangrijk om de gecreërde kansen te verzilveren 
en ervoor te zorgen dat (creatieve) bedrijven en 
organisaties meedoen aan – voor de creatieve 
industrie relevant – onderzoek, zowel dicht op de 
praktijk als fundamenteler. Dit is belangrijk omdat 
bedrijven hierdoor mede-ontwikkelaar worden van 
kennis en daarmee sneller vernieuwende concurre-
rende diensten en producten kunnen ontwikkelen.   
Het topteam en CLICKNL willen meer kansen 
creëren door een sterkere focus aan te brengen. 
Er worden onderzoeks- en innovatieprogramma’s 
opgezet voor een aantal thema’s die nog verder 
worden gekaderd; nieuwe materialen, 
digitalisering, veranderingen in bedrijven en crea-
tieve methoden. Met deze innovatieprogramma’s 
stimuleren we (creatieve) bedrijven om door 
middel van onderzoek en innovatie duurzame 
waarde – met andere bedrijven en organisaties – 
te creëren.  
Ook slaan het topteam, de Council en CLICKNL de 
handen ineen om structurele private bijdragen 
vanuit de sector te vergroten. Dit is belangrijk om 
in de toekomst meer aanspraak te kunnen maken 
op onderzoeksgelden. 

 
 
 
 
 
Ondernemers in de creatieve industrie hebben in 
de regel moeite om financiering te vinden voor hun 
(ondernemende) activiteiten. Dit komt deels door 
de aard van datgene wat moet worden  
gefinancierd. Dat is wezenlijk anders dan in 
andere sectoren: creatieven hebben vaak geen 
grote machines, vrachtwagens of grote validatie-
testen nodig om producten te maken. 
Daarnaast hebben creatief ondernemers altijd al 
moeite om financiering te krijgen door hun hoog 
innovatieve karakter, de kleine omvang van bedrij-

sector. Zij kunnen vaak niet terecht bij bestaande 
fondsen. Tot slot weten creatieve ondernemers de 
weg naar financiering niet altijd te vinden.   
In 2011 nam het topteam zich - in overleg met de 
sector - voor om de randvoorwaarden voor finan-
ciering van creatieve bedrijven te verbeteren. Over 
het algemeen staan creatief ondernemers open 
voor nieuwe manieren van financieren en investe-
ren.  
 
Het topteam zette daar op in door:
 alternatieve financieringsvormen (als crowdfun-  

 ding) aan te jagen en mogelijk te maken;
 de beschikbaarheid van vroege fase financiering  

 (in de opstartfase) te  vergroten; 
 meer transparantie in regelingen voor financie-  

 ring te krijgen.
 
Verbeteren ondernemersklimaat voor startups
Het topteam en de Council lieten een overzicht 
maken van de belangrijkste knelpunten voor 
(groei)financiering van creatieve bedrijven. Naar 
aanleiding van gesprekken met onder andere het 
topteam creatieve industrie lanceerde Tweede 
Kamerlid Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD) in 
november 2013 het startup nl-plan. Met dit plan 
wordt het Nederlands start-upklimaat verbeterd. 
De Tweede Kamer nam daarnaast wetsvoorstellen 
aan waarmee nieuwe financiële instrumen-
ten verbeteren. Zo zijn voor kleine creatieve 
ondernemingen verschillende alternatieve finan-
cieringsmogelijkheden zoals microfinanciering en 
crowdfunding legaal geworden. 
 
Innovatiefonds MKB+
Via het nieuwe Innovatiefonds MKB+ wordt tot en 
met 2015 ruim € 500 miljoen beschikbaar gesteld 
voor innovatieve bedrijven. Het doel van dit fonds 
is om investeringsfondsen over de streep te trek-
ken om mee te financieren. Het aanvragen van 
innovatiekrediet voor zowel technologische als 
niet-technologische innovaties is mogelijk bij dit 
innovatiefonds. 
In 2013 maakten ondernemers en de overheid 
serieus werk van het opzetten van een specifiek 
op de creatieve industrie gericht innovatiefonds. 
Het lukte in 2013 net niet om alle partijen voor de 
deadline op een lijn te krijgen. Maar het voorwerk 
is gedaan. Naar verwachting worden in 2014 drie 
op de creatieve industrie gerichte innovatiefond-
sen opgezet. 

TOEGANG TOT KAPITAAL VOOR 
DE CREATIEVE INDUSTRIE
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Ecosysteem dance & events
Het topteam en het ministerie van Economische 
Zaken ondersteunden een initiatief van een groot 
aantal bedrijven om een zichzelf versterkend 

het gebied van dance-muziek en evenementen. 

betrokken partners deden harde financiële toezeg-
gingen. Hierdoor was de overheid bereid deze pilot 
te ondersteunen, wat kan worden beschouwd als 
een doorbraak voor de muzieksector. 

Gelijk speelveld Nederlandse filmsector
Filmmakers merkten dat bedrijven uit omringende 
landen worden ondersteund met gunstige rege-

werd de Filmregeling (€ 20 miljoen) opgezet. Het 
topteam vroeg - met de filmsector – aandacht voor 
de situatie van filmmakers in Nederland.
 
Toekomst
In 2014 ondersteunt het topteam initiatieven 
om fondsen op te richten die gericht zijn op de 
creatieve industrie. Er wordt onderzocht hoe 
alternatieve financieringsmogelijkheden (zoals 
kredietunies) creatieve ondernemers kunnen 
helpen bij hun ondernemersplannen. We onder-
zoeken de mogelijkheden om investeringen in 
service innovatie (naast technologische innovatie 
dance) te stimuleren. We hopen lessen te leren 
uit de pilot over het ontwikkelen van (creatieve) 

De overheid ontwikkelde de afgelopen jaren 
verschillende instrumenten om innovatie door 
bedrijven te stimuleren. Veel instrumenten zijn 
echter gericht op technologische innovatie. Het 
topteam – in samenwerking met het ministerie 
van Economische Zaken en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) – onderzoekt 
of er financieringsinstrumenten kunnen worden 
aangepast of ontwikkeld voor niet-technologische 
innovaties. Omdat juist de creatieve industrie 
zorgt voor niet-technologische Innovatie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationalisering is voor de creatieve industrie 
een must: creatieve bedrijven met de ambitie om 
te groeien en te innoveren lopen al snel tegen 
de grenzen van de Nederlandse markt aan. Drie 
ministeries ondersteunen de creatieve industrie 
bij de internationale ambities; de ministeries 
van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken 
(vanuit het bedrijvenbeleid) en het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (vanuit 
cultuurbeleid). 
Het bedrijvenbeleid stimuleert de Nederlandse 
export en haalt internationale bedrijven naar 
Nederland. Buitenlandse markten worden door 
onze ambassades bewerkt om opdrachten te 
verlenen aan Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld 
door handelsmissies te organiseren. Ook kan de 
creatieve industrie een bezoek aan twee strate-
gische beurzen per jaar organiseren omdat zij 
topsector is. Het cultuurbeleid brengt Nederlandse 
creatieve bedrijven voor het voetlicht in het bui-
tenland door bijvoorbeeld ontwerpers te steunen 
bij hun deelname aan internationale tentoonstel-
lingen en biënnales. 

In 2011 namen het topteam en de sector zich voor:
1 om ervoor te zorgen dat meer creatieven over   
 de vaardigheden en kennis beschikken    
 om internationaal te werken, onder meer via de   
 internationalisering van het hoger onderwijs;
2 de kennis te vergroten over de buitenlandse   
 vraag naar Nederlandse creatieve bedrijven en   
 over manieren om als Nederlands bedrijf de   
 buitenlandse markt op te gaan;
3 (Europese) hoofdkantoren van buitenlandse   
 bedrijven naar Nederland te halen en toptalent   
 uit het buitenland aan te trekken. 

3. Internationalisering
GRENZELOOS CREATIEF KAPITAAL
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Benutten kansen buitenland: strategische landen, 
missies en beurzen
In 2013 selecteerde het topteam met de Council 
en in samenspraak met het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie China, India, Brazilië en Turkije 
als focuslanden. Dit zijn landen waar onze ambas-
sades extra aandacht besteden aan kansen voor 
creatieve bedrijven. 
Ook vond in 2013 een grote handelsmissie naar 
Brazilië plaats waaraan verschillende topsectoren 
deelnamen. Om kennis te maken met mogelijke 
handelspartners en om contracten te sluiten 
gingen zeventien architectenbureaus, zeven 
designbureaus en drie kennisinstellingen mee met 
het koningspaar, minister Ploumen en staatsse-
cretaris Dekker. Voor creatieve bedrijven blijkt het 
goed te werken om samen met kennisinstellingen 
zo’n strategische missie aan te gaan. Creatieve 
bedrijven komen vaak een land binnen en bouwen 
een netwerk op via onderwijssamenwerkingen in 
andere landen. In oktober 2013 ging een missie 
onder leiding van burgemeester Van der Laan 
(Amsterdam) en ontwerper Marcel Wanders naar 
de Beijing Design Week. Ruim 24 toonaangevende 
Nederlandse ontwerpbureaus gingen mee. 
Nederland is in 2014 onder het motto ‘Global 
Challenges, Dutch Solutions’ als partnerland 
aanwezig op de Hannover Messe in München. Ook 
de creatieve industrie zal zich hier presenteren. De 
sector onderneemt daarnaast strategische missies 
naar de SXSW (muziek, interactive, film) in Austin, 
Texas (maart 2014) en naar Cape Town in Zuid-
Afrika (World Design Capital 2014). 

Meer vrijheid in uitvoering 
internationaliseringsbeleid
De overheid kent enkele standaardinstrumenten 
waardoor deelnames aan strategische beurzen 
gestroomlijnd verlopen. Het topteam heeft 
voorgesteld van deze werkwijze af te wijken en 
geadviseerd per evenement een specifieke inter-
mediair aan te wijzen. Daarnaast is een ‘beurs’ 
maar zelden het juiste podium voor creatieve 
bedrijven om zich te presenteren. Wereldwijde 
conferenties, bijeenkomsten en biënnales zijn 
mogelijk interessanter dan een klassieke beurs. 
Tegenwoordig bepalen alle topsectoren zelf hoe en 
door wie een internationale missie wordt georgani-
seerd. Hierdoor kan de creatieve industrie zichzelf 
effectiever presenteren.

 

Kennismigrantenregeling aangepast: zelfstandig 
toptalent welkom
Op aandringen van onder andere het topteam 
is het voor zelfstandig ondernemers van buiten 
de Europese Unie makkelijker geworden zich in 
Nederland te vestigen. Het gaat hierbij vooral om 
innovatieve zelfstandigen uit de ICT- of design-
sector die met hun specialisme bijdragen aan 
het versterken van de Nederlandse economie. 
Het minimale bedrag dat kennismigranten aan 
bedrijfsinvesteringen moeten doen is verlaagd van 
€ 25.000 naar € 5.000.

Toekomst
In het komende jaar heeft het topteam zich tot 
doel gesteld om – met alle subsectoren – een 
strategische internationaliseringsagenda voor de 
middenlange termijn te ontwikkelen. Hiervoor is 
er overleg met alle subsectoren. Dit resulteert in 
onder andere afstemming over focuslanden voor 
de Nederlandse (creatieve) ondernemers. Ook stel-
len we met de sector vast hoe dit te doen: dit kan 
door middel van strategische samenwerking, het 
opzetten van programma’s, marketing, handels-
missies of het bezoeken van strategische beurzen 
etc.  

Daarnaast is het voor creatieve bedrijven in 
Nederland ook interessant om internatio-
nale opdrachtgevers te hebben. Het topteam 
ondersteunt het binnenhalen van (Europese) 
hoofdkantoren naar Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met creativiteit is het mogelijk unieke en doel-
gerichte waarde te creëren, te innoveren en het 
verschil te maken bij het oplossen van complexe 
vraagstukken. Voor de creatieve industrie is het 
belangrijk dat afgestudeerden zoals product-
ontwerpers, grafisch ontwerpers, multimedia 
designers, architecten, service designers en mode-
ontwerpers mee kunnen doen in de wereldtop van 

4.Human Capital Agenda
TALENT VOOR DE TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE
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hun vakgebied. Het doel van de Human Capital-
agenda is om een ambitieuze ondernemerscultuur 
te ontwikkelen waarin (toekomstige) professionals 
leren ondernemen, samenwerken in netwerken en 
bedrijven laten groeien. 

In 2011 namen het topteam en de sector zich voor:
1. een plan te ontwikkelen rondom creatief   
 ondernemerschap en internationalisering in het   
 onderwijs; 
2.sterke incubators voor creatieve start-ups op te   
 zetten;
3.randvoorwaarden te creëren voor een ambitieus  
 en innovatief start-up-klimaat zoals een   
 open ICT-infrastructuur en het versterken van   
 open standaarden, open data en open content.

Sindsdien
Het bewustzijn over de waarde van creatie is ver-
sterkt binnen creatieve opleidingen. Opleidingen 
en docenten zoeken nu naar manieren waarmee 
creatief ondernemerschap wordt versterkt en ver-
der kan worden ontwikkeld binnen het onderwijs.  

Platform HBO Creatieve Industrie
Op initiatief van de HKU kwamen verschillende 
hogescholen samen in een platform HBO Creatieve 
Industrie. Kennis over onderwijsvernieuwing, 
ondernemerschap en de waarde van creatie werd 
hierin gedeeld.

Centers of Expertise
Het ministerie van OCW stelt voor de meeste 
topsectoragenda’s beleid op dat het topsectoren-
beleid ondersteunt. In 2013 kregen twee Centers of 
Expertise gericht op de creatieve industrie – bij de 
HU en HvA/HH/HkA – toestemming van het minis-
terie om zich verder te ontwikkelen. Vanuit deze 
centers vindt praktijkgericht onderzoek en onder-
wijsvernieuwing gericht op de creatieve industrie 
plaats. Daarnaast worden producten ontwikkeld 
met creatieve bedrijven waardoor kennis wordt 
vercommercialiseerd.

Incubators
In de ‘markt’ werden verschillende initiatieven 
voor start-up incubators als Rockstart en Startup 
Bootcamp opgezet. In 2011 dacht het topteam nog 
dat er een belangrijke rol zou zijn weggelegd voor 
kennisinstellingen en de overheid bij het opzetten 
van dit soort incubators. Maar de activiteiten van 
de markt maakten dat het topteam hier minder 

aandacht voor heeft hoeven vragen dan initieel 
gedacht. 
 
Techniekpact
Om te voorzien in de groeiende behoefte aan tech-
nisch personeel – jaarlijks heeft Nederland meer 
dan dertigduizend extra technici nodig – stelden 
de topsectoren gezamenlijk een techniekpact op. 
De creatieve industrie ontwikkelde het domein 

-
gen tussen creatieve en technologische kennis en 
vaardigheden. De verwachting is dat de combi-
natie van deze twee vakgebieden veel innovaties 

aantrekkelijk domein is voor studenten.

Toekomst
Een aantal voornemens uit 2011 kan verder wor-
den gebracht, ook al zien we dat het belang van 
creativiteit al steeds meer wordt onderkend. Het 
topteam ondersteunt de ontwikkeling van crea-
tieve competenties van basisonderwijs tot het 
post-universitair onderwijs. De bedoeling hiervan 
is om te stimuleren dat creativiteit – als in slim 
problemen oplossen – één van de basiscompe-
tenties van Nederlandse leerlingen en studenten 
wordt. 
Daarnaast zijn kennisinstellingen (MBO, HBO 
en WO) en docenten op zoek naar manieren 
waarop zij ondernemerschap en ondernemende 
vaardigheden het best kunnen inbedden in hun 
onderwijs. Het topteam stimuleert het ontwikkelen 
en delen van kennis hierover via bestaande en 
nieuw op te richten platforms.
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De creatieve industrie kan haar strategische 
waarde bij het oplossen van maatschappelijke, 
praktische en strategische vraagstukken juist in 
de samenwerking met andere sectoren laten zien. 
Ook kan zij ervoor zorgen dat technologische 
innovatie beter aansluit bij de (vaak onbewuste) 
wensen en gedragingen van gebruikers zodat 
techniek ook echt wordt gebruikt. 

In 2011 was het onder andere de bedoeling van het 
topteam met de sector om 
de waarde van creatie aan bedrijven en de over-
heid te laten zien zodat creatieve bedrijven in een 
vroeg stadium van opdrachten strategisch worden 
ingeschakeld.
In de zomer van 2012 was de creatieve 
industrie mede-initiatiefnemer van de eerste 
TEDxBinnenhof. Alle topsectoren droegen inspire-
rende denkers en doeners aan als spreker. Onder 
andere ontwerper Daan Roosegaarde nam het 
podium voor de creatieve industrie. 
 

 
Cross-overs opgenomen in programmering 
organisaties
Verschillende organisaties binnen de creatieve 
industrie zoals CLICKNL, Het Nieuwe Instituut, het 

cross-overs op in hun programmering. Deze laatste 
twee brachten samen het eerste en tweede cross-
over boekje uit dat concrete voorbeelden geeft van 
de waarde van creatie. 

Innovatie-estafette
Op initiatief van de overheid vond een innovatie-
estafette in de RAI plaats (November 2013) waar 
bedrijven uit de verschillende topsectoren hun 
innovaties presenteerden. Creatieve bedrijven 
speelden een prominente rol in 21 cross-over pro-
jecten die verspreid aanwezig waren. In de stand 
van de creatieve industrie toonden twaalf (crea-
tieve) bedrijven hun cross-over projecten. Tijdens 
deze voor de creatieve industrie succesvolle inno-
vatie-estafette werd een convenant ondertekend 
voor structurele samenwerking met de topsector 
Energie en een aantal gemeenten. 

Toekomst
We zullen vanuit de creatieve industrie de strategi-
sche waarde van creatie en creativiteit voor andere 
topsectoren blijven tonen. IN 2014 richten we ons 

vertellen via publicaties, lezingen en conferenties 
van zowel onze eigen sector als die van andere. 
Daarnaast willen het topteam en de ministeries 
van EZ en OCW innovatieve inkoop door overheden 
stimuleren waarbij meer op basis van de kwaliteit 
van de creativiteit wordt ingekocht dan louter op 
waarde, ofwel de goedkoopste aanbieding.

5. Cross-overs en de  
     waarde  van creatie

NIEUWE KANSRIJKE VORMEN VAN  
OPDRACHTGEVERSCHAP EN CROSS-OVERS
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Kijk voor meer informatie over subsidies op:  
www.clicknl.nl/regelingen-en-instrumenten

En voor meer links voor de sector creatieve 
industrie:

www.creativecouncil.nl 

www.clicknl.nl 

www.stimuleringsfonds.nl 

www.hetnieuweinstituut.nl 

www.dutchcreativeindustries.com 

www.rvo.nl

www.topsectoren.nl
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In 2011 besloot 
kabinet-Rutte 1 dat 
het Nederlands 
innovatiebeleid 
zich ging richten 
op die sectoren 
waar Nederland 
internationaal gezien 
buitengewoon goed en 
sterk in is.  
De creatieve industrie 
werd benoemd tot een 
van de topsectoren. 
Na ruim 2 jaar 
onderdeel te zijn van 
het topsectorenbeleid 
maakt het topteam 
creatieve industrie een 
tussenbalans op en 
kijkt vooruit. 


