
 

Vrije Universiteit Brussel

Cultuur en creativiteit in beeld: opzet van een meetinstrument voor metropool Brussel
Dobbels, Jelena; Martens, Birgitte Petra; Ysebaert, Walter; Amez, Lucy Mieke

Published in:
Brussels Studies

DOI:
10.4000/brussels.1228

Publication date:
2014

License:
CC BY

Document Version:
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dobbels, J., Martens, B. P., Ysebaert, W., & Amez, L. M. (2014). Cultuur en creativiteit in beeld: opzet van een
meetinstrument voor metropool Brussel. Brussels Studies, 79, 1-13. https://doi.org/10.4000/brussels.1228

Copyright
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form, without the prior written permission of the author(s) or other rights
holders to whom publication rights have been transferred, unless permitted by a license attached to the publication (a Creative Commons
license or other), or unless exceptions to copyright law apply.

Take down policy
If you believe that this document infringes your copyright or other rights, please contact openaccess@vub.be, with details of the nature of the
infringement. We will investigate the claim and if justified, we will take the appropriate steps.

Download date: 22. May. 2023

https://doi.org/10.4000/brussels.1228
https://researchportal.vub.be/nl/publications/b29cb16e-62cd-422e-b732-d6d6994f0dd0
https://doi.org/10.4000/brussels.1228


 

Brussels Studies
La revue scientifique électronique pour les recherches
sur Bruxelles / Het elektronisch wetenschappelijk
tijdschrift voor onderzoek over Brussel / The e-journal
for academic research on Brussels 
2016
Collection générale | 2014

Cultuur en creativiteit in beeld: opzet van een
meetinstrument voor metropool Brussel
Culture et créativité : ébauche d’un instrument de mesure pour la
métropole bruxelloise
Culture and Creativity in the Picture: design for a measurement tool for
the Brussels metropolis

Birgitte Martens, Jelena Dobbels, Lucy Amez et Walter Ysebaert

Édition électronique
URL : http://brussels.revues.org/1228
ISSN : 2031-0293

Éditeur
Université Saint-Louis Bruxelles
 

Référence électronique
Birgitte Martens, Jelena Dobbels, Lucy Amez en Walter Ysebaert, « Cultuur en creativiteit in beeld:
opzet van een meetinstrument voor metropool Brussel », Brussels Studies [Online], Algemene collectie,
document 79, Online op 08 septembre 2014, geraadpleegd op 12 janvier 2017. URL : http://
brussels.revues.org/1228 

Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.

 Licence CC BY

http://www.revues.org
http://www.revues.org
http://brussels.revues.org/1228
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

Nummer 79, 8 september 2014. ISSN 2031-0293

De laatste decennia wordt de cruciale rol die culturele en creatieve sectoren (CCS) spelen in de regionale economische ontwikkeling in toene-
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monitoren. Dit artikel speelt daarop in met de voor-
stelling van een staalkaart die het Brussels gewest 
als  hoofdfocus neemt. In tegenstelling tot andere 
(theoretische) meetmodellen werd de onmiddellijke 
bruikbaarheid van de staalkaart voorop gesteld via 
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ranciers en Brusselse instellingen.
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Inleiding 

1. In recente beleidsdocumenten zoals  het regeerakkoord 2009-
2014 en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling neemt de 
ondersteuning van culturele en creatieve sectoren (CCS) in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een bijzondere plaats  in [Brusselse Gewestrege-
ring, 2011; 2013]. De keuze voor een ondersteuningsbeleid van deze 
economische segmenten past in een breder denkkader dat in (inter)na-
tionale en regionale bestuurskringen in toenemende mate bijval kent. 
Steunend op wetenschappelijk onderzoek wordt gesteld dat de cultu-
rele en creatieve sectoren een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van 
de regionale economie. Cijfers  illustreren de groeiende werkgelegenheid 
en het aandeel van deze sectoren in het Bruto Nationaal Product 
(BNP). Studies  tonen verder aan dat de CCS een sleutelrol spelen in de 
uitbreiding van het regionale innovatievermogen en de gewestelijke 
concurrentiekracht. Via samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven 
of door geografische nabijheid brengen de CCS kennisoverdracht tot 
stand, verstrekken ze nieuwe ideeën en weerklank buiten de sector of 
laten ze nieuwe zakelijke modellen een arbeidsorganisatievormen naar 
andere bedrijfstakken uitwaaieren [Miles  & Green, 2008; Villalba, 2013; 
Townley, 2009].
2. De laatste decennia werd creativiteit benaderd vanuit diverse ter-
minologieën als  creative industries, cultural industries, creatieve eco-
nomie, culturele en creatieve industrieën (CCI). Dergelijke koepeltermen 
worden zowel in beleids- als onderzoekscontext frequent door elkaar 
gebruikt, doch dekken niet noodzakelijk dezelfde lading. Vaak bepaalt 
de nationale of regionale context welke sectoren al dan niet als creatief 
bestempeld worden. De Britse wereldpositie op het vlak van design en 
mode zorgde bijvoorbeeld voor het opnemen van de sectoren design 
en designer fashion in de Britse creative industries [Creative Industries 
Task Force, 1998]. Termen als creative industries  roepen een sterk 
economische connotatie op (concept ‘industrie’). Omdat recent steeds 
meer aandacht besteed wordt aan niet-economische – culturele en 
sociale – aspecten, vond een nieuwe, breder opgevatte term ingang: 
culturele en creatieve sectoren (CCS). Daaronder worden volgende 
sectoren begrepen: beeldende kunsten, podiumkunsten, cultureel erf-
goed, audiovisuele sector, gaming, gedrukte media - boeken, gedrukte 

media - dagblad en periodieke pers, muziek, architectuur, design, re-
clame en communicatie. In dit artikel zal deze term consequent ge-
bruikt worden. 
3. Dat lokale culturele en creatieve ondernemingen een economische 
rol van betekenis spelen is in politieke kringen een relatief recente over-
tuiging. Enkele voorlopers buiten beschouwing gelaten, dateert de be-
stuurlijke erkenning voor de economische waarde van de CCS van de 
late jaren 1990, een periode waarin de gevolgen van maatschappelijke 
tendensen zoals globalisering en technologisering voor de economi-
sche groei en de werkgelegenheid steeds  duidelijker werden. In de in-
ternationale rapporten over de economische activiteit en productiviteit 
die adviesverstrekkende en beleidsondersteunende instanties als  het 
Institute for Statistics  van de United Nations  Educational, Scientific and 
Cultural Organisation (UNESCO), de Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), de United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) en de Europese Commissie verza-
melen, kwamen de impulsen van de CCS op vlak van werkgelegenheid 
en toerisme het eerst tot uiting [UNESCO, 2005; OECD, 2006; 
UNCTAD, 2008; KEA, 2006; ESSnet-CULTURE, 2012]. Ook de pio-
niersrol die deze rapporten aan de CCS toeschrijven in de uitwerking 
van innovatieve organisatie- en productiemodellen, droeg bij tot de be-
stuurlijke waardering voor deze sectoren die voordien weinig statisti-
sche aandacht kregen [Flew, 2010; Villalba, 2013; Guiette, 2011]. 
4. De noodzaak van een stimuleringsbeleid zette bovengenoemde 
supranationale instanties  aan tot de ontwikkeling van specifieke meet-
instrumenten om de activiteit en productiviteit van de CCS te registre-
ren. Die registratiewijzen ondergingen een aantal opmerkelijke wijzigin-
gen. De eerste meetmodellen - de zogenaamde mapping studies - die 
de OECD en de UNCTAD op punt stelden, waren gericht op het becij-
feren van de mate van innovatie en de omvang van ondernemerschap 
op nationale schaal [OECD, 2006; UNCTAD, 2008]. Kort daarop gingen 
deze instellingen over tot het gebruik van creativiteitsbarometers  waar-
mee ze de aanwezige culturele en technologische infrastructuur op re-
gionale schaal in kaart brachten. Waar in eerste instantie vooral gefo-
cust werd op het meten van de graad van nationale innovatie en on-
dernemerschap, verschoof het meetperspectief in creativiteitsbarome-
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ters naar omgevingsfactoren die bepalend zijn voor de omvang van 
regionale creatieve activiteit en productiviteit.
5. Toch is  er nood aan een breder opgezet meetinstrument dat crea-
tiviteit in alle fasen en facetten registreert [Villalba, 2013]. Volgens  ex-
perten van het EU Joint Research Centre dient dergelijk meetinstrument 
de becijfering van creativiteit nog ruimer aan te pakken door ook aan-
dacht te besteden aan de productie van creatief kenniskapitaal en de 
vorming van menselijk kapitaal, waarvoor kennisinstellingen instaan 
[Villalba, 2013; Mould, 2009]. Ook bij regionale beleidsmakers is  er in 
toenemende mate aandacht voor de beschikbaarheid van volledige en 
betrouwbare cijferbeelden van de CCS, waarvan kennisinstellingen een 
geïntegreerd onderdeel vormen [Brusselse gewestregering, 2011; Co-
munian, 2011; Universities UK, 2010]. Immers, enkel een geografisch 
afgebakend en uitgetekend registratie-instrument stelt beleidsmakers in 
staat om een gericht stimuleringsbeleid van deze sectoren op punt te 
stellen. Welke indicatoren een dergelijk monitorings- en meetinstrument 
van de CCS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient te bevatten, 
vormde de inhoud van het rapport ‘Creatieve metropool Brussel: ont-
wikkeling van een indicatorenprofiel voor de monitoring van culturele en 
creatieve sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, dat in op-
dracht van ministers Jean-Luc Vanraes en Guy Vanhengel is  uitgevoerd 
en waarvan dit artikel een neerslag is  [Amez, Dobbels en Ysebaert, 
2013].
6. In deze bijdrage komt eerst het belang van creativiteit als  beleids-
thema aan bod. Nadien volgt een analyse van bestaande studies die de 
CCS in de Brusselse hoofdstedelijke regio beschrijven en de impact 
ervan (trachten te) meten. De inzichten die deze vergelijkende analyse 
oplevert, vormen het vertrekpunt voor het ontwerp van een staalkaart 
die aansluit bij de recente holistische benadering van (supra)nationale 
toezichthouders. Deze staalkaart wordt belicht aan de hand van de 
indicatoren waaruit ze is  opgebouwd alsook via een nieuwe voorge-
stelde methodologie. Daarbij moet benadrukt worden dat de staalkaart 
werd opgebouwd om concreet bruikbaar te zijn voor het in kaart bren-
gen van de Brusselse CCS. 

1. Creativiteit als beleidsthema

7. In verschillende beleidsdocumenten wordt het belang van de CCS 
in het Brussels  Hoofdstedelijk Gewest en de noodzaak om deze secto-
ren te ondersteunen, benadrukt [Brusselse Gewestregering, 2011; 
2013]. Waarom deze sectoren vanuit bestuurlijk oogpunt relevant zijn, 
wordt in het huidige regeerakkoord van het Brussels  gewest aangege-
ven [Brusselse Gewestregering, 2011]. Een eerste vermelding betreft 
de uiting die de CCS geven aan de verscheidenheid van de grootstede-
lijke, multiculturele samenleving en de daaraan gekoppelde uitdagin-
gen. De culturele en creatieve verwezenlijkingen van de CCS, gaat de 
tekst verder, scheppen een klimaat dat de erkenning van de rijkdom en 
de culturele diversiteit van het Brussels  gewest bevordert. Op die ma-
nier kan de betrokkenheid van burgers  met de stad tot stand gebracht 
of verhoogd worden. Naast het cohesie- en inclusiebevorderende po-
tentieel onderstrepen de gewestelijke beleidsmakers ook de aanmoedi-
gende werking van doelgericht georganiseerde cultuurevenementen op 
het vlak van burgerparticipatie en sociale uitwisseling.
8. De beleidsteksten belichten naast deze sociale waarde ook het 
economische belang van de CCS [Brusselse Gewestregering, 2011, 
23]. De ‘culturele en creatieve nijverheid’ (sic) speelt op pertinente wijze 
in op de regionale groeimogelijkheden op het vlak van omzet, tewerk-
stelling en toegevoegde waarde. In de opvatting van de Brusselse ge-
westregering dragen culturele en creatieve activiteiten in aanzienlijke 
mate bij tot de (inter)nationale zichtbaarheid en uitstraling van de regio, 
een gegeven dat op zijn beurt de omzet van en de tewerkstelling in de 
lokale toeristische sector ten goede komt. Dit dubbel statuut van de 
CCS als  sociaal bindende kracht en economische drijfveer is  ook terug 
te vinden in de beleidspublicaties van de Communauté française, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
en de Commission communautaire française (COCOF) [Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, 2012; Overleg Creatieve Industrieën, 2011; Maes  2010; 
Madrane, 2013].
9. Het geloof in de sociale en economische kracht van de CCS is 
een echo van de overtuiging die vanaf 1997 in het Verenigd Koninkrijk 
ingang vond met de oprichting van de Creative Industries  Task Force, 
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een denktank opgericht op initiatief van toenmalig Labour premier Tony 
Blair [Flew, 2002; Ross, 2008; Neelands, 2010]. Deze Task Force - sa-
mengesteld uit beleidsmedewerkers, academici en belanghebbenden - 
ontwikkelde een nieuwe beleidsvisie over kunst en cultuur waarmee 
ingespeeld werd op een aantal recente economische transformaties. 
De houdbaarheid en wenselijkheid van overheidssubsidies  voor de cul-
tuursector, de opkomst van het internet en de kenniseconomie en de 
verschuiving van een productenmaatschappij naar een dienstenmaat-
schappij als dominant economisch model vormden de krijtlijnen voor 
deze nieuwe zienswijze [Flew, 2010].
10. Volgens  de Task Force diende het cultuurbeleid in deze kennise-
conomie een nieuwe gedaante aan te nemen die niet louter op de tradi-
tioneel gesubsidieerde cultuursector focust maar ook op marktgerichte 
cultuurgebonden activiteiten als  de antiekhandel, mode, design en ar-
chitectuur [Flew, 2002; 2010]. Deze uitbreiding van het beleidsperspec-
tief ging gepaard met de introductie van een nieuwe benaming voor de 
sectoren die voor (in)directe beleidsondersteuning in aanmerking kwa-
men: creative industries. De analogie met de term cultural industry - 
door Theodor Adorno en Max Horkheimer gehanteerd als  kritiek op de 
industrialisatie van cultuur in kapitalistische samenlevingen - is duidelijk. 
Toch week de invulling ervan in essentie volledig af van de cultuurpes-
simistische visie van deze denkers van de Frankfurter Schule [Cunning-
ham, 2004]. De opname van marktgerichte sectoren in het cultuurbe-
leid is een ontlening aan inzichten uit studies die begin jaren 1980 onaf-
hankelijk van elkaar gemaakt werden door Augustin Girard, in opdracht 
van UNESCO, en Nicholas Garnham [Garnham, 1987; Girard, 1982]. 
11. De leden van de Task Force bezorgden de CCS een tot dan toe 
ongekende aandacht zowel op beleids- als  onderzoeksniveau, met een 
stroom van publicaties  op nationale en regionale schaal tot gevolg. Te-
gelijkertijd kwamen meer populariserende publicaties, met theorieën 
over de creatieve klasse [Florida, 2003] en de creatieve economie 
[Howkins  2001] in omloop. Het directe verband tussen regionale eco-
nomische groei en de aanwezigheid van creatieve actoren en bedrijven 
is  de belangrijkste gedachtelijn in het werk van Florida  en Howkins. Flo-

rida’s  theorie is echter niet onomstreden. Er werd meermaals  felle kri-
tiek geuit op zijn gehanteerde methodologie, op het gebrek aan aan-
dacht voor de negatieve gevolgen van een stimuleringsbeleid van de 
creatieve klasse (gentrificatie, sociale ongelijkheid, etc.), op het artificiële 
en commerciële karakter van zijn creativity rankings  (het inschakelen 
van consultancy bureaus om in deze rankings  op te klimmen), etc.1 
Eerder in 1980 hadden Britse kunstenaars  zoals Charles Landry be-
leidsmakers met klem gewezen op de positieve invloed die van de kun-
stensector op de (groot)stedelijke ontwikkeling uitging [Landry, 1996]. 
Daarmee doelden Landry en zijn volgelingen op uiteenlopende facetten 
gaande van de aantrekkingskracht van buurten met een hoog aantal 
kunstenaars  als bewoners  tot het groeiende aandeel van de kunsten-
sector in de stedelijke tewerkstelling. In het aanzicht van massale werk-
loosheidscijfers  bleken lokale bestuurders  in voormalige industriegebie-
den gevoelig voor Landry’s  oproep voor een beleid gericht op de on-
dersteuning van de CCS. Omdat elk ondersteuningsbeleid inzicht in de 
bestaande situatie en de verdere ontwikkelingscapaciteit veronderstelt, 
werden veel nationale en regionale omvangs- en impactmetingen uitge-
voerd. Internationale instanties als de Leadership Group on Culture van 
Eurostat [Eurostat, 2011], de OECD [OECD, 2011] en de World Intellec-
tual Propery Organisation [WIPO, 2003] ontwikkelden denkkaders  die 
als  conceptuele rasters dienden voor internationaal toepasbare meet-
modellen. In lijn hiermee liet de Europese Commissie in 2006 een over-
koepelende studie over de Europese CCS uitvoeren [KEA, 2006; 2009]. 
Ook in het Brussels  Hoofdstedelijk Gewest met zijn institutionele, lin-
guïstische en sociaal-economische complexiteit laat deze noodzaak 
zich voelen.

2. Analyse van bestaande studies over de CCS in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

12. Het belang dat beleidsmakers  hechten aan activiteits- en productivi-
teitsontplooiing van de CCS heeft geleid tot de beschikbaarheid van een 
aantal studies over de omvang en effecten van de sector. Concreet valt in 
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het corpus  van bestaande studies  één element onmiddellijk op: de regio 
Brussel wordt zelden als  hoofdfocus genomen en wordt daardoor vaak 
slechts gedeeltelijk belicht. Afhankelijk van de opdrachtgever en de onder-
zoeksinstantie die voor de analyse instaat, kenmerken de bestaande stu-
dies zich door een regionale gerichtheid op Vlaanderen of Wallonië waarbij 
respectievelijk de Nederlandstalige of Franstalige CCS uit het Brussels  ge-
west mee worden opgenomen in de analyse. Dat verklaart de focus van 
Flanders DC [Guiette, 2011] en Vlerick Management School [De Voldere, 
2007] op de culturele en creatieve activiteiten van bedrijven die het Neder-
lands als  voertaal aangeven (Tabel 1). Enkel de studie van de Région wal-
lone (CPDT) [Surlemont en Aouni, 2012] voorziet in een gewestelijke opde-
ling, hierbij evenwel gebruik makend van sterk geaggregeerde gegevens. 
Hoewel deze aanpak gezien het institutionele raamwerk begrijpelijk is, be-
perkt het gebrek aan correcte gebiedsaanduiding en de afwezigheid van 
gewestelijke dataverzameling grotendeels  de mogelijkheden om een volle-
dig cijferbeeld te construeren van de Brusselse CCS. Hoofdspelers  uit het 
werkterrein, zoals  het Brussels Kunstenoverleg/Réseau des  Arts  à 
Bruxelles  en UNIZO, kaartten de onhoudbaarheid van deze data-analyse 
eerder al aan. Ze opperden suggesties voor een meer gestroomlijnde be-
leidsvoering op de verschillende institutionele niveaus  en voor een over-
koepelende, eenvormige dataregistratie van de omvang van en tewerkstel-
ling in de Brusselse CCS [Kampelmann, 2012; De Voldere, 2011; BKO & 
RAB, 2009].
13. De institutionele beleidsversnippering is  niet het enige element dat 
een exhaustief cijferinzicht in de Brusselse CCS compliceert. Met de toe-
nemende beleidsinteresse voor cultuurorganisaties  en creatieve bedrijven 
nam de zorg voor dataverzameling ook binnen de verschillende deelseg-
menten van de CCS toe. Instanties als  het Kunstenloket vzw, een organi-
satie die instaat voor de vorming, ondersteuning en tewerkstelling van per-
sonen met een job in de artistieke sector [Loose, 2006], het Vlaams Audio-
visueel Fonds (VAF) [Idea Consult en Vlerick Leuven Gent Management 
School, 2010] en Arthena, de belangenbehartiger en beheerder van het 
intellectuele eigendom van geaffilieerde leden in België [PIM, 2009] traden 
zo zelf op als  opdrachtgever van omvang- en impactstudies van culturele 
en creatieve (deel)sectoren. De algemene conclusie waarin deze afzonder-
lijke analyses uitmondden, is  een bevestiging van de bestuurlijke overtui-
ging. De verzamelde en berekende cijfers  tonen namelijk het manifest be-

lang van de sectoractiviteit in termen van omzet, toegevoegde waarde en 
tewerkstelling aan. De waardencreatie van de onderzochte CCS verkreeg 
op deze manier een cijfermatige zichtbaarheid. Zij het dat deze zichtbaar-
heid gezien de sectorieel afgebakende onderzoeksfocussen die afzonder-
lijke studies  vooropstellen, alleen voor een fractie van de volledige activiteit 
opgaat. Bovendien leveren de berekeningen van de tewerkstelling in 
(deel)sectoren van de Brusselse CCS sterk afwijkende resultaten op. De 
aanzienlijke verschillen in grootorde in de berekeningen is  grotendeels  te-
rug te brengen tot andere werkwijzen qua afbakening en exhaustiviteit. 
Studies verschillen sterk in de inclusie van sectoren als  onderdeel van de 
CCS. Bovendien gebeurt het in kaart brengen van de personele input meer 
dan eens  partieel. Zo zijn de databronnen die gegevens  bevatten over zelf-
standige activiteit, uitzendarbeid en andere vormen van deeltijdse con-
tractarbeid - vaak voorkomende arbeidsverbintenissen in de CCS - onvol-
ledig en niet op elkaar afgestemd. Dat heeft als gevolg dat onderzoekers 
op dit ogenblik onvoldoende betrouwbare en exhaustieve gegevens ter 
beschikking hebben om een totaalbeeld van de omvang en de activiteit 
van de CCS in de Brusselse regio op punt te stellen.
14. De sectorgerichte focus in het beschikbare onderzoek over de Brus-
selse CCS is  ook een gevolg van de enorme verscheidenheid die de ver-
schillende sectoren kenmerkt. Zo verschillen de omvang, omzet, tewerk-
stelling en andere economische facetten van bijvoorbeeld de audiovisuele 
sector, de uitgeverssector en de modewereld grondig van elkaar. Sterker, 
ook in het vervaardigd producttype, de organisatievormen, de arbeidsver-
deling en het toepassingsbereik heerst een grote diversiteit tussen de sec-
toren die samengevoegd worden onder het koepelbegrip ‘culturele en cre-
atieve sectoren’. Vanuit statistisch oogpunt stelt deze intersectoriële varië-
teit de onderzoeker voor een aantal fundamentele problemen [Flew, 2002; 
Guiette, 2011]. Bestaande waardeketenanalyses  maken het aangehaalde 
onderzoeksprobleem duidelijk zichtbaar en tonen de grote diversiteit tus-
sen sectoren in hun cyclus  van idee tot consument en de rol die diverse 
actoren daarin spelen. De mate waarin de activiteiten over de volledige, 
dan wel over een gedeelte van de waardeketen in acht worden genomen, 
bepaalt dan ook in grote mate de invloed die aan de CCS wordt toege-
schreven. In de Britse onderzoekstraditie vormen deze conceptuele en 
analytische problemen een veelgehoorde en steeds terugkerende klacht. 
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Auteurs Jaartal Titel Methodologische aanpak Gebied CCS bereik

Onderzoeksinstituut voor arbeid en 
samenleving (HIVA) - LOOSE, M. & 
LAMBERTS, M.

2006 Kunst en kunde: aanzet tot een monitoringsin-
strument voor de artistieke sector

Ontwikkeling van een monitoringsinstrument. Voorstel tot 
analyse van volgende economische outputgegevens: het 
aantal zelfstandigen, werkgevers en werknemers, de werkge-
legenheid, het arbeidsvolume, lonen en bezoldigingen

Nederlandstalige
(Vlaanderen en 
Brussel)

Gedeeltelijk:
Kernsectoren (o.m. beeldende 
kunsten, podiumkunsten)

Vlerick Management School – DE 
VOLDERE, I. & MAENHOUT, T. 2007

3 sectoren in de Vlaamse Creatieve industrie. De 
boekenindustrie, de muziekindustrie, de beeldende 
kunstindustrie

Sectoranalyse en economisch mapping onderzoek
Analyse van de waardeketen

Nederlandstalige 
(Vlaanderen en 
Brussel)

Gedeeltelijk:
gedrukte media: boeken, muziek en 
beeldende kunsten

Centre de Recherche et d’Informa-
tion Socio-Politiques (CRISP) – 
VINCENT, A. & WUNDERLE, M.

2009
2012

Les industries culturelles 
Les industries créatives 

Sectoranalyse
Niet via economische outputgegevens maar aan de hand van 
het productieproces en de belangrijkste actoren

Franstalige (Wal-
lonië en Brussel)

Volledig:
alle CCS

Idea Consult en Vlerick Leuven 
Gent Management School 2010 De Vlaamse audiovisuele sector in beeld: een 

socio-economische profilering

Mapping onderzoek en economische impactmeting 
Analyse van volgende economische outputgegevens: het 
aantal zelfstandigen, werknemers, werkgever 

Nederlandstalige 
(Vlaanderen en 
Brussel)

Gedeeltelijk:
audiovisuele sector

Idea Consult – DE VOLDERE, I., 
MERTENS, K., WAUTELET, A. & 
BERCKMOES, T. 2011

De sector van creatieve en culturele bedrijven in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Beleidsanalyse en voorstel methode sectorstatistieken
Voorstel tot analyse van volgende economische outputgege-
vens: aantal zelfstandigen, tewerkstelling per sector en aantal 
werknemers. De studie stelt vooral een aanpak voor, eerder 
dan tot concrete schatting van de omvang en impact over te 
gaan. Een eerste aanzet tot cijfermatige invulling werd gedaan 
door UNIZO.

Nederlandstalige 
en Franstalige 
(Brussel)

Volledig:
alle CCS (voorstel)

Flanders DC – GUIETTE, A., JA-
COBS, S., SCHRAMME, A. & VAN-
DENBEMPT, K. 

2011
Creatieve industrieën in Vlaanderen: mapping en 
bedrijfseconomische analyse 

Mapping onderzoek en economische impactmeting, zowel 
top-down als bottom-up. Analyse van volgende economische 
outputgegevens: het aantal zelfstandigen, werkgevers, werk-
nemers, de omzet en toegevoegde waarde

Nederlandstalige 
(Vlaanderen en 
Brussel)

Volledig:
alle CCS

Conférence Permanente du Déve-
loppement Territorial (CPDT) - SUR-
LEMONT, Bernard & AOUNI, Zindeb

2012
Analyse des nouvelles formes de développement 
de l’activité économique et de leurs liens au terri-
toire 

Kwantitatieve en kwalitatieve studie naar geografische sprei-
ding en innovatie.
Analyse van de Waalse (en Brusselse) creatieve klasse via 
gegevens over deze creatieve klasse, het aantal werkgevers, 
de tewerkstelling, omzet en toegevoegde waarde 

Franstalige (Wal-
lonië en Brussel)

Focus ligt niet op CCS maar op de 
creatieve klasse

DULBEA – KAMPELMANN, S. & 
PLASMAN, R. 2012 L’impact énonomique des activités de la mode et 

du design en région de Bruxelles Capitale

Economische impactmeting
Analyse van volgende economische outputgegevens: tewerk-
stelling, toegevoegde waarde en omzet. 

Franstalige en 
Nederlandstalige 
(Brussel)

Gedeeltelijk: 
design- en modesector

Partners in Marketing (PIM) 2013 Economische bijdrage van de industrie van het 
auteursrecht en de naburige rechten in België

Economische impactmeting
Analyse van volgende economische outputgegevens: het 
aantal werkgevers, het arbeidsvolume, de omzet, investerin-
gen en toegevoegde waarde

België Gedeeltelijk:
Copyright sectoren

Tabel 1. Overzicht studies over de CCS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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15. Het bepalen van een gepaste sectorafbakening is  onlosmakelijk 
verbonden met het gebruikte classificatiesysteem waarmee economi-
sche activiteit geregistreerd en beschreven wordt [Flew, 2002]. Het clas-
sificeren van economische activiteit steunt op een aantal internationaal 
erkende regels  die de verenigbaarheid van de verzamelde data vergroot 
en regionale en (inter)nationale vergelijkingen toelaat. Wat de CCS betreft, 
houden de bestaande nomenclaturen, die zowel op nationale als  op in-
ternationale schaal gehanteerd worden en in het kader van de opmaak 
van nationale en regionale rekeningen opgelegd worden, een probleem 
in. Kritieken gelijkaardig aan degene die Terry Flew voor de Britse situatie 
bij de Standard Industrial Classification (SIC)  formuleerde, weerklinken in 
bestaande studies over de CCS in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De organisatievorm van de nomenclaturen is 
namelijk geënt op de economische activiteit zoals  ten tijde van de indus-
triële samenleving [Flew, 2002]. Het toenemende gewicht van diensten 
en dienstverlenende activiteiten die de afgelopen jaren vaak via digitale 
weg en in nieuwe arbeidsverbanden aangeleverd worden, krijgt in deze 
classificatiesystemen - zoals  de SIC, NACE of NACE-Bel - weinig of geen 
plaats. Omdat statistische dataverzameling op basis  van dergelijke clas-
sificatiesystemen gebeurt, worden reële activiteiten geaccommodeerd 
aan een ordeningssysteem dat op bepaalde punten helemaal niet over-
eenkomt met de karakteristieke CCS activiteiten. Diverse studies  onder-
strepen de verregaande gevolgen van deze werkwijze, namelijk de verte-
kening van de geregistreerde data en berekeningen ten opzichte van de 
reële situatie [Guiette, 2011; De Voldere, 2011].
16. De vertroebelde link tussen een sector die via classificatie wordt 
aangeduid en de werkelijkheid van de uitgevoerde bedrijvigheden, bracht 
Flanders DC ertoe om naast grootheden die top-down, op basis  van de 
NACE-Bel indeling, verzameld werden ook bottom-up met instellingsei-
gen cijfermateriaal te berekenen. Het rapport Creatieve metropool Brus-
sel pleit in dat verband voor het behoud van organisatorische eenvor-
migheid in de dataverwerking [Amez, Dobbels  en Ysebaert, 2013]. Deze 
kan in de opvatting van de auteurs beter gegarandeerd worden wanneer 
een satellietrekening uitgewerkt wordt. Een satellietrekening is een statis-
tisch raamwerk dat een registratie- en analysesysteem voorziet waarmee 
omzet, toegevoegde waarde en tewerkstelling (en andere waarden) voor 
één type economische activiteit gedetailleerd beschreven en berekend 

kunnen worden [OECD, 2008]. Dit type rekening linkt micro- en macro-
informatie en draagt bij tot consistentie in concepten en methodologieën, 
waarmee het deels een antwoord biedt op het aangehaalde probleem 
voor de beschrijving van economische CCS-activiteiten. Zo volgt de sa-
tellietrekening de top-down toekenning van codes  voor economische 
activiteit die in classificatiesystemen zoals  NACE als  voorschrift gelden, 
terwijl er toch voldoende ruimte voor detailomschrijvingen en –gegevens 
is. Daardoor krijgt de karakteristieke eigenheid van de CCS ten overstaan 
van andere economische bedrijfstakken én haar grote onderlinge ver-
scheidenheid een cijfermatige vertaling. Tegelijk worden verschillende 
economische dimensies, consumptiezijde, productiezijde, tewerkstelling 
en investeringen in de analyse opgenomen. 
17. Naast de aanzet van een methodologisch raamwerk voor de moni-
toring en de impactberekening van de Brusselse CCS wordt in het rap-
port Creatieve metropool Brussel een tweede aspect belicht. De bestuur-
lijke aandacht voor de CCS vertrekt vanuit de opvatting dat deze secto-
ren als  aandrijving voor regionale economische activiteit en tewerkstelling 
fungeren. Ook op het vlak van productverbetering en –innovatie spelen 
de regionale CCS volgens  de huidige opvattingen een voortrekkersrol. 
Bestaande meetinstrumenten en impactanalyses van de CCS hebben 
echter een beperkte gerichtheid op de economische uitkomsten (output-
factoren). Daardoor blijven essentiële elementen zoals  de aanwezigheid 
van gunstige randvoorwaarden voor innovatie én de rol van kennisinstel-
lingen als kennisproducenten en vormers  van kennismedewerkers  buiten 
beeld. Recente internationale beleidsdocumenten besteden ruime aan-
dacht aan de functie van kennisinstellingen in de totstandkoming van 
vernieuwingsdenken en productinnovatie en -verbetering [European Uni-
versity Association, 2007; Ferrari, 2009]. Kritieken bij bestaande interna-
tionale monitoringsinstrumenten weerspiegelen deze prominente aan-
dacht voor kennisproducerende en -vormende instanties [Villalba, 2013; 
Hollanders, 2013; Kimpeler, 2013]. De reconstructie van een exhaustief 
cijferbeeld dat input-, omgevings- en outputfactoren bevat, veronderstelt 
de opname van indicatoren over de omvang en het aandeel van intellec-
tueel en menselijk kapitaal dat kennisinstellingen in de Brusselse regio 
aanleveren. Welke indicatoren een meetinstrument van de CCS in het 
Brussels  Hoofdstedelijk Gewest dienen te bevatten, komt hieronder aan 
bod. 
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3. Ontwerp van een staalkaart voor de CCS in de Brussel-
se hoofdstedelijke regio

18. Bovenstaande schets  maakt duidelijk dat de bestaande meetin-
strumenten en de resultaten die deze met zich meebrengen de Brus-
selse regionale beleidsmakers  geen volledig overzicht en dus  weinig 
bestuurlijke inzichten bieden. In het Belgische bestel zijn tewerkstelling 
en stadsvernieuwing, waarvoor de CCS als  drijvende kracht gezien 
worden, gewestelijke bevoegdheden. Omdat regionale beleidsmakers 
de CCS beschouwen als  sector die werkgelegenheid creëert en inno-
vatie stimuleert is  de nood aan een staalkaart die de omvang en activi-
teiten van de Brusselse CCS in kaart brengt als  vanzelfsprekend hoog. 
Aan de hand van deze graadmeters  kan de draagwijdte van één eco-
nomische sector of een deelsector in cijfers  uitgedrukt en vergeleken 
worden met andere bedrijfstakken of onderdelen daarvan. Traditioneel 
worden in impactmetingen de toegevoegde waarde en omzet van de 
CCS berekend om in verhouding te worden geplaatst tot het Bruto Re-
gionaal Product (BRP). Hoewel deze waardebepaling mede bepaald 
wordt door diverse methodologische keuzes, blijft het toch aangewe-
zen deze variabelen primair voorop te stellen. Zij zijn immers bepalend 
in de meeste internationale denkkaders en garanderen een, zij het geen 
absolute, vorm van interregionale of internationale vergelijkbaarheid. 
Aanvullend kunnen cijfers  die de productiviteit van de zogeheten copy-
right industries  beschrijven, de toetssteen vormen in de statistische 
berekeningen voor de economische bijdrage van de CCS. Het aantal 
uitgegeven boeken, het aantal geproduceerde films en het aantal mu-
ziekopnames die door de Brusselse CCS aangemaakt worden, zijn een 
waardevolle toevoeging aan de cijfers  over toegevoegde waarde en 
omzet. Zij stellen bestuurders  in staat om vat te krijgen op de commer-
ciële productiviteit van vitale Brusselse creatieve sectoren. Tegelijkertijd 
brengen deze cijfers  evoluties  in kaart waardoor beleidsmatige tussen-
komsten die inspelen op de noden en behoeften van deze sectoren 
mogelijk worden.
19. De eerder economisch geïnspireerde internationale kaders  richten 
zich op een waardebepaling van de feitelijke situatie. Tot op heden is er 
weinig aandacht voor de faciliterende factoren, de zogenaamde ena-
blers. De inputfactoren die als  functionele krachten voor de CCS gel-

den, slaan zowel op het menselijk kapitaal, het kenniskapitaal als op de 
financiële basis  waarop kan gesteund worden. De aandacht voor aan-
wezig menselijk kapitaal is  enigszins  eigen aan het CCS-denken en 
komt vooral naar voor in de visie van Richard Florida, waar de moge-
lijkheid om uit aanwezig creatief talent te putten als een essentiële de-
terminant gezien wordt voor een bloeiende creatieve economische be-
drijvigheid. Dit vertaalde zich onder meer in de aanwezigheid van varia-
belen zoals  het aantal afgestudeerden in kunstopleidingen (KEA creati-
viteitsindex). Minder aandacht is er geweest voor kenniskapitaal, daar 
waar economische theorieën dit wel als een belangrijke inputfactor 
vooropstellen. Bovendien wordt de relatie tussen kenniseconomie en 
creativiteit als evidente link gezien, maar weinig empirisch aangetoond. 
De relatie tussen deze twee dimensies  is  dan ook geen evidentie, zij is 
een resultante van complexe samenwerkingstructuren tussen bijvoor-
beeld kennisinstellingen en de industrie. Deze vertalen zich op hun 
beurt in diverse vormen van kennisvalorisatie, wat in de Brusselse 
staalkaart gemeten wordt aan de hand van het aantal spin-offs of het 
aantal uitvindingen vertaald in intellectuele eigendomsrechten. Tot slot 
is  de aanwezigheid van financieel kapitaal een vaak gemiste derde 
enabler. Een afdoende toegang tot (start)kapitaal is immers  een nood-
zakelijke voorwaarde voor sectorontwikkeling [De Voldere, 2013]. Dit 
kan zowel gaan om toegang tot privaat kapitaal, sponsoring als  over-
heidssteun. Vooral sectoren die de kern van de CCS vormen - beel-
dende kunsten, podiumkunsten en cultureel erfgoed - worden histo-
risch gekenmerkt door een grotere overheidsinbreng of steunen op een 
graad van sponsoring. De mate waarin beiden voorhanden zijn, kan als 
doorslaggevend beschouwd worden voor de verdere evolutie van de 
CCS. Door de complexe Belgische bevoegdhedenstructuur is  het 
moeilijk hierover een beeld te krijgen, maar deze variabele kan een logi-
sche invulling krijgen als  component van de regionale rekening of satel-
lietrekening.
20. Waar er traditioneel weinig aandacht is  voor de enablers  van de 
CCS is  dit in nog grotere mate het geval voor de effecten die de ont-
wikkeling en groei van deze sectoren kunnen hebben op externe secto-
ren. Niet enkel verhoogt de vraag naar intermediaire producten 
(backward linkages) maar creatieve producten kunnen ook input vor-
men in het productieproces (forward linkages). Die kennistransmissie 

7Birgitte MARTENS, Jelena DOBBELS, Lucy AMEZ en Walter YSEBAERT, 
Cultuur en creativiteit in beeld: opzet van een

 meetinstrument voor metropool Brussel, 
Brussels Studies, Nummer 79, 8 september 2014, www.brusselsstudies.be

http://www.brusselsstudies.be
http://www.brusselsstudies.be


kan de vorm aannemen van Research & Development, procesinnovatie, 
design of artistieke ideeën. Heel vaak vatten de traditionele innovatie-
concepten de manier waarop de CCS externe sectoren begunstigen 
onvoldoende. Men spreekt in dit verband van hidden innovation om 
aan te duiden dat de transmissie een minder formeel karakter aan-
neemt [Miles  & Green, 2008] of soft innovation  [NESTA, 2009] wanneer 
de overdracht eerder esthetisch of conceptueel van aard is. Omwille 
van hun ontastbaar karakter is het vaak ook moeilijk deze verbanden in 
kaart te brengen. De omvang van producten die door intellectuele ei-
gendomsrechten beschermd zijn, kunnen daarin een eerste maatstaf 
zijn. Naast kennis- en productspillovers  maakt het UNCTAD Creative 
Economy Report ook melding van training spillovers  en netwerk spillo-
vers. De geografische proximiteit beïnvloedt de onderlinge handelsrela-
ties  tussen bedrijven positief, wat ook geldt voor de transfer van ge-
trainde creatieve arbeidskrachten tussen sectoren. Deze omgevingsfac-
toren worden ook in de staalkaart erkend, zij het niet in termen van ge-
ografische dichtheid maar in de vorm van een opmeting van de aanwe-
zige culturele infrastructuur.
21. De voorgestelde staalkaart poogt de geschetste dimensies  maxi-
maal te vatten door de economische input-outputrelatie te onderzoe-
ken, waarbij deze geplaatst wordt in een regionale Brusselse context. 
De mate van kruisbestuiving tussen diverse actoren, en dan vooral de-
ze tussen kennisinstellingen en CCS, wordt daarbij extra belicht in ter-
men van valorisatietrajecten of contractuele onderzoekssamenwerkin-
gen. Daarmee wordt de brug gemaakt tussen de kenniseconomie 
enerzijds  en creatieve ontwikkeling anderzijds  en worden indicatoren 
vooropgesteld die een regionaal innovatiebeleid kunnen ondersteunen. 
Er wordt nadruk gelegd op creatieve en kennisgoederen in hun dubbele 
functie als  zowel inputfactor maar ook innovatie-inspirator voor andere 
sectoren. Toch blijven de klassieke grootheden zoals toegevoegde 
waarde van de sector de hoeksteen van de CCS-monitor. Deze worden 
evenwel geflankeerd door andere componenten, zoals de totale con-
sumptie en de overheidsuitgaven, die samen in het kader van een sa-
tellietrekening, op een periodieke en geïnstitutionaliseerde manier kun-
nen worden aangereikt als building blocks  van een beleidsondersteu-
nende monitor voor Brussel.

Conclusie

22. De laatste decennia  nam de bestuurlijke aandacht voor de CCS 
als  aandrijvers  van de regionale economische ontwikkeling enorm toe. 
Ten gevolge daarvan ontwikkelden toezichthouders  en beleidsvoerende 
instanties  zowel op (inter)nationaal als regionaal niveau monitorings- en 
meetinstrumenten voor deze sectoren. Ook beleidsmakers  in het Brus-
sels  Hoofdstedelijk Gewest benadrukken in het laatste regeerakkoord 
de cruciale rol van de CCS. Een duurzame beleidsvoering vergt diep-
gaand inzicht in de bestaande situatie. Gezien de complexe institutio-
nele bevoegdheidsverdeling vraagt de ontwikkeling van een monito-
ringsinstrument voor de Brusselse CCS speciale aandacht. 
23. Op basis van een analyse van bestaande studies  werd, met spe-
ciale aandacht voor de eigenheid van de Brusselse regio, een staal-
kaart ontworpen. Deze staalkaart bevat economisch georiënteerde in-
dicatoren uit internationale mapping studies  maar breidt het meetspec-
trum uit met een aantal indicatoren uit creativiteitsbarometers. Out-
putindicatoren die peilen naar de omvang en impact van Brusselse 
CCS vormen een eerste hoofddimensie van de staalkaart. Daarnaast 
kan via omgevingsindicatoren de aantrekkingskracht van Brussel als 
creativiteitsbevorderende regio belicht worden. Tot slot bevat de staal-
kaart inputfactoren over de regionale beschikbaarheid van creatief ken-
niskapitaal en intellectueel kapitaal. Daarmee wordt aangeknoopt bij de 
recente, holistische tendens in het innovatie- en creativiteitsonderzoek 
die creatief en probleemoplossend denken naar voor schuift als  voor-
waarde voor innovatie en waarbij het belang van omgevingsfactoren 
onderlijnd wordt. De staalkaart werd opgesteld vanuit de idee concreet 
inzetbaar te zijn voor het berekenen van (de impact van) de Brusselse 
CCS. Daarom wordt voorgesteld om het meetkader van de satellietre-
kening te hanteren. Hoewel de voorgestelde indicatoren momenteel 
nog niet berekenbaar zijn en niet alle statistische gegevens en data 
momenteel voorhanden zijn, kan de staalkaart op korte termijn door 
zowel beleidsmakers als  onderzoekers  gebruikt worden als  een con-
creet monitorings- en meetinstrument. 
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