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Binnen het Flanders Smart Hub is op 1 augustus 2012 een nieuwe cluster1 opgestart, 

specifiek voor de creatieve sector: Createch. Hoofddoelen zijn het stimuleren van 

innovatie en het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en 

ondernemingen. In verschillende fasen worden verschillende projecten ontplooid die 

zich toespitsen op  

 1. Studie van de verschillende noden van de sector (SWOT analyse)  

 2. Netwerking en opleidingsevents (in samenwerking met Voka – Kamer 

van Koophandel Vlaams-Brabant en Flanders DC)   

 3. Projectmatige uitwerking van innovatieve samenwerkingsverbanden 

(Business Development).  

Deze SWOT analyse wordt in twee delen opgevat: enerzijds een verkenning van de 

belangrijkste (sub)sectoren in Vlaams Brabant en Brussel, anderzijds de eigenlijke SWOT 

analyse, uit literatuur en interviews met stakeholders in het najaar van 2012.   

                                                           
1
 Clusters zijn geografische concentraties van met elkaar verbonden bedrijven en kennisinstellingen. 

Clusters Bevorderen zowel competitie als samenwerking en stimuleren het innovatieproces door 1. Een 

betere toegang tot talent, 2. Uitgebreid en gespecialiseerd leveranciersnetwerk, 3. Specialistische 

kennis door goede relaties met kennisinstellingen, 4. Complementariteit van het cluster voor betere 

behoeftevervulling van klanten, 5. Toegang tot projectsubsidies, infrastructuur en 

onderwijsprogramma’s.  
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Creatieve sector in Vlaams Brabant en Brussel 

 

De creatieve sector wordt steeds belangrijker in het economisch weefsel. De sector is 

historisch altijd al sterk aanwezig geweest, maar de komst van nieuwe technologieën – en 

in het bijzonder het internet – en de steeds grotere industriële concurrentie, onderstrepen 

de laatste decennia het belang van de sector. Onderzoek– in de eerste plaats de studie 

van Antwerp Management School i.s.m. Flanders DC – toont aan dat de sector een 

belangrijke bijdrage levert aan de economie (3% BBP) en de samenleving en een niet te 

onderschatten bron is van werkgelegenheid (13,5% van het aantal zelfstandigen). 

Enerzijds draagt zij door haar zeer specifieke karakter sterk bij tot een gunstig klimaat 

voor het aantrekken van creatieve kenniswerkers en het verbreden van de visie zodat 

nieuwe combinaties mogelijk worden. De sector kan zo een katalysator zijn voor 

innovatie en direct of indirect bijdragen tot een concurrentievoordeel. Anderzijds komt 

de creatieve industrie ook steeds meer onder de aandacht als economische entiteit op 

zich.  

Zoals gezegd, staat België hier op de wereldkaart. Volgens het Creative Economy Report 

van de VN (2010) is de uitvoer van creatieve goederen en diensten wereldwijd tussen 

2002 en 2008 meer dan verdubbeld. En in de top 20 van de belangrijkste uitvoerders 

staat België op een respectabele elfde plaats. In diezelfde periode groeide de 

werkgelegenheid in de Europese creatieve industrieën jaarlijks gemiddeld met 3,5%, 

vergeleken met 1% in de algemene EU-27 zone. Het is precies die groei – ondanks de 

economische crisis – die sterk in het oog springt. Maar over de creatieve sector als geheel 

is er niet zoveel gekend.  

De pioniersrol wordt hier gespeeld door de mapping en bedrijfseconomische analyse van 

de creatieve industrieën in Vlaanderen (Guiette, A., Jacobs, S., Schramme, A. en 

Vandenbempt, K, 2011) uit 2011. Dit onderzoeksrapport realiseerde voor het eerst een 

impactanalyse voor de Creatieve Industrieën in Vlaanderen. De eerder vermelde studie 

trachtte - -ondanks de beperkingen van de data – vanuit verschillende invalshoeken de 

creatieve industrie te benaderen, zowel bottom-up als top-down. De gehanteerde 

definitie was: “het geheel van sectoren en activiteiten die beroep doen op de input van menselijke 

creativiteit voor de creatie van economische, maatschappelijke en symbolische meerwaarde opgedeeld volgens 

verschillende stadia van de waardeketen (creatie, productie, disseminatie en consumptie), en die bijdragen 

aan de uitbreiding van het ‘creatief voordeel’ in Vlaanderen.” Concreet heeft dit betrekking op 

volgende (sub)sectoren: architectuur, audiovisuele sector, beeldende kunsten, erfgoed, 

design, gaming, gedrukte media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten en 

reclame & communicatie. 

In deze korte, beschrijvende SWOT analyse wordt dit onderzoek- of tenminste enkele 

aspecten van dat onderzoek - herschaald naar het Vlaams Brabants niveau, met tevens de 

nodige aandacht voor Brussel. Een volledige bedrijfseconomische impact beschrijven 

was niet mogelijk binnen het opzet. Gezien de beperkte schaal van de SWOT analyse was 

een bottom-up benadering evenmin haalbaar, maar dankzij het gebruik van de NACE 
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codes en Belfirst was een benaderende top-down vergelijking wel mogelijk. Dit laat toe 

om het relatieve belang van een bepaalde subsector ten opzichte van het Vlaamse totaal 

te onderscheiden. Omdat verschillende subsectoren vooral in de hoofdstad zijn 

gevestigd, en omwille van de intense wisselwerking die er bestaat tussen het 

Hoofdstedelijk Gewest en de omringende provincie, wordt ook regelmatig ingezoomd 

op Brussel.  

In een tweede deel – de eigenlijke SWOT analyse - worden drivers en drempels inzake 

groei en ontwikkeling van de creatieve industrie verder bekeken. Dit is het resultaat van 

een kwalitatieve bevragingsronde die georganiseerd werd in het najaar 2012 bij creatieve 

bedrijven in Vlaams Brabant.  

Tabel 1: Overzicht (sub)sectoren Vlaamse creatieve industrie 

 

sector zelfstandigen Werkgevers omzet (miljoen) 

Architectuur 14600 1850 4610 

Audiovisuele sector 4220 286 2100 

beeldende kunsten 2130 131 191 

design 4010 206 416 

gaming 55 39 148 

gedrukte media 6960 1320 4470 

mode 3420 3330 7610 

muziek 8590 322 1470 

Podiumkunsten 5910 352 1370 

Reclame & communicatie 2020 334 1520 

    Creatieve industrie 51900 8170 23.900 

Bron: Onderzoeksrapport FDC, 2011.  

 

Methodologie 

Voor het opstellen van deze SWOT analyse werd beroep gedaan op volgende geschreven 

bronnen: 

1. Literatuuronderzoek 

In een eerste fase werd per sector de bestaande literatuur opgezocht en verwerkt. Zoals 

de internationale onderzoeksrapporten en artikels over de creatieve industrie (in het 

bijzonder van de Technology Strategy Board en Amsterdam Innovation Motor). De 

Vlaamse studies en onderzoeksrapporten, in het bijzonder deze van Universiteit 

Antwerpen en Antwerpen Management School i.s.m. Flanders DC. Tenslotte hebben we 

ook de verschillende websites van de talrijke beroepsverenigingen van subsectoren 

binnen de creatieve industrie, geraadpleegd. 

2. Interviews 
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Gelijktijdig met de verwerking van de informatie uit de literatuur werden een twintigtal 

bedrijven geselecteerd waarvan een interview werd afgenomen met de zaakvoerder. Het 

gaat hier vaak over sleutelpersonen die een helikoptervisie bezitten over hun bepaalde 

subsector.  Daarnaast vonden ook gesprekken plaats met de talrijke organisaties die de 

belangen van de creatieve sector of een specifieke subsector waarnemen. 

Tabel 2: Lijst van geïnterviewden 

 

Naam Organisatie Naam Organisatie 

Peter Mattheus Liberty TV Werner Camps Boondoggle 

Pascal Paepen Kanakna Cynthia Stinckens Agentschap Ondernemen 

Wim Robberechts VOTF/Robberechts NV  Bas Sturm Innovatiecentrum 

Koen Dejonckheere GIMV Johan Valcke DesignVlaanderen 

Paul Lamssens Sirris Bart Beckx Sonic.angel/ iMinds 

Naïg Vroman De Hoorn Femke Mussels Sonic.angel 

Jo Goossens Bozo Film Company Frank Lanssens Erasmus Hogeschool 

Wim Michiels LITES NV Steven Plomteux GBO Belgium 

Eric Dillens nWave Rik Peys Artoos NV 

Bart Van der Schueren Materialise Richard Vanwittenbergh Ring TV 

Katrien vandenplas i-Materialise Liesbet Vereertbrugghen VRT 

Jan Bormans Flanders DC/Kenniscentrum Jan Theys TV Skyline 

Carlo Vuysteke Flanders DC/ overlegplatform Timothy Macken Made 

Jan De Lepeleer stad Vilvoorde Wim Beernaert Nelson Inspires 

Annemie Speybroeck Boek.be Stijn De Mil FabLab XL 

Isabel Peeters Happiness Brussels Madeleine Cantaert Brussels Invest Export 

Freek Persyn  51n4e Peter Swinnen Vlaamse Bouwmeester 

Sofie Jacobs AMS Antoon Soete 3E 

 

3. Analyse en redactie 

De literatuur en informatie uit de interviews werd verzameld en geanalyseerd. Voor het 

cijfermateriaal werd enerzijds beroep gedaan op het bestaande onderzoekswerk van AMS 

en Flanders DC als kenniscentrum, en anderzijds via de berekeningen van Belfirst en de 

verschillende Nace codes. Grote tekortkomingen zijn het feit dat de data van AMS niet 

terug te schalen zijn op provinciaal niveau en de beperkte toepasselijkheid van de NACE 

codes in een snel veranderende, innovatieve sector.  

Deze SWOT analyse heeft als uitdrukkelijke doelstelling een beeld te geven van het 

relatieve belang van de verschillende creatieve (sub) sectoren in Vlaams Brabant en 

Brussel, ten opzichte van het Vlaamse niveau. 

Net als bij de grootschalige mapping en bedrijfseconomische analyse van 2011 moet 

volgend voorbehoud gemaakt worden: 

- De onaangepastheid van de nationale statistische nomenclaturen aan de 

activiteiten van de creatieve industrieën 
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- Waar in het onderzoek van FDC/AMS steeds 50% van Brusselse cijfers zijn 

verwerkt bij Vlaanderen, wordt Brussel in dit onderzoek als een apart geheel 

genomen.  

- Het overgrote aandeel van zelfstandigen en kleine organisaties in de creatieve 

industrieën zijn niet aan een volledige publieke rapporteringsplicht onderworpen.  

- De subsectoren die aan bod komen zijn deze die marktgericht werken, niet de 

gesubsidieerde sector. Hoewel er ook enkele private bedrijven in actief zijn, vallen 

cultureel erfgoed & patrimonium en podiumkunsten dus uit de boot.  

- Subsectoren als videotheken en zelfstandige muziekretail hebben de laatste jaren 

een achteruitgang gekend zodat ze stilaan niet meer als relevant worden 

beschouwd  

- Aanverwante creatieve industrie zoals instrumentenbouwers, 

modellenbureaus,…worden evenmin in overweging genomen. 

- De nationale rapportering waardoor regionale en provinciale aandelen niet altijd 

goed ingeschat kunnen worden 

- De vaak moeilijk te definiëren afbakeningen van een bepaalde functie, activiteit 

of sector binnen de creatieve industrieën 

Een zelfstandige wordt hierbij ruim gedefinieerd als een individu dat niet is tewerkgesteld 

bij een werkgever voor de uitvoering van zijn of haar professionele activiteit.2 Een 

onderneming behoort tot volgende categorieën: Zeer grote ondernemingen (ZGO), 

Grote ondernemingen (GO), Middelgrote ondernemingen (MO) of Kleine 

ondernemingen (KO).   

                                                           
2
 Veel creatievelingen zijn weliswaar zelfstandig, maar werken voor één of meerdere grotere entiteiten 

die hun werk verschaffen en de contacten met de klanten verzorgen.  
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DEEL I: Vertegenwoordiging van de provincie Vlaams-Brabant 

en Brussel in de verschillende subsectoren van de creatieve 

industrie 
 

1. Architectuur  

Architectuur is het meest zichtbare en vaak een spraakmakend onderdeel van de 

creatieve industrie. Voor de beeldvorming van een bepaalde regio wordt van een 

opvallende architectuur (landmarks) dankbaar gebruik gemaakt. Voorbeelden zijn het 

nieuwe Museum M in Leuven (Stephan Beel), de Hoorn aan de vaart in Leuven (360 

architecten) of the Sequence (Arne Quinze) aan het Vlaams Parlement in Brussel. In de 

brede betekenis omvat architectuur ook de inrichting van de openbare ruimte, het maken 

van plannen voor hele gebieden en het uitvoeren van meer theoretische studies. Er kan 

ook opgemerkt worden dat de architectuursector vaak mee aan de basis staat van 

creatieve stromingen en concepten, bijvoorbeeld het Pechacha-concept, design-thinking, 

multidisciplinaire benadering,… Uit een eerste analyse van de cijfers blijkt dat Vlaams 

Brabant geen bijzondere cluster aan architectuur-bureaus kent.  

Brussel daarentegen is wel een belangrijke cluster voor architectuurbureaus. De 

aanwezigheid van de Brusselse en Vlaamse bouwmeester, talrijke internationaal 

gerenommeerde bureaus en de nabijheid van hogescholen met een opleiding architectuur 

(Sint Lucas) zijn hier natuurlijk niet vreemd aan. Het gaat in hoofdzaak om kleine 

ondernemingen, zoals dit de regel lijkt bij de creatieve sector; in Vlaams Brabant telt 

slechts 3% meer dan 15 medewerkers, in Brussel is dit 7%.   

Opvallend is dat verschillende grote bureaus de laatste jaren open staan voor 

multidisciplinaire samenwerking (beeldende kunsten, productdesign, city-marketing, 

mobiliteit, water management,…) binnen de creatieve sector en de overheid. De huidige 

trend van design thinking (in samenwerking met productdesign) en de grotere nadruk op 

stedenbouwkundige plannen, brengt hier veel mogelijkheden.   
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Grafiek 1: Percentage architecten(bureaus) in Vlaams Brabant ten 

opzichte van Vlaams en Brussels totaal.  

 
Bron: Belfirst nomenclatuur 71.111 en 71.113 

Tabel 2: Architecten in absolute cijfers 

 
Vlaams niveau Vlaams Brabant Brussel 

Zelfstandigen 4947 1129 1924 
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2. Audiovisuele sector 

Na de belangrijke concentratiebeweging in de jaren 1990 en 2000 in Vlaanderen, wordt 

het medialandschap beheerst door Concentra, Roularta, De Vijver Media, Corelio, 

Sanoma, VMMa en VRT, met ook een groeiende rol voor Belgacom en Telenet. 

Daarnaast is er sinds 1989 (komst van VTM) een heel bloeiende sector van 

productiehuizen ontstaan (zie tabel 3).  

De Vlaamse audiovisuele sector heeft een (heel) goede naam opgebouwd in het 

buitenland, met opvallend veel eigen formats die zelf zijn ontwikkeld door de 

verschillende R&D afdelingen (ideeën cel rond het ontwikkelen van nieuwe concepten) 

van productiehuizen. Het gaat bij radio/televisie om een bijzondere sector, gezien het 

beperkt aantal klanten/afnemers (VRT, VMMa en VIER) voor de talrijke creatieve 

toeleveranciers.  

Tabel 3: Mediaconcentratie in Vlaanderen (2012) 
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Bron: Vlaamse regulator voor de media, 2012 

In onze provincie bevinden zich de belangrijkste audiovisuele productiehuizen 

(Woestijnvis, Raconteurs, De Filistijnen, Eyeworks, Caviar, Kanakna, De Mensen,…). 

Die aanwezigheid zorgt – met de clustergedachte in het achterhoofd –ook voor de 

talrijke vertegenwoordiging van technische productiebedrijven en facilitaire bedrijven, 

zoals Videohouse en LITES. Hier liggen nog verdere mogelijkheden voor samenwerking, 

want met omroepen, zenders, productiebedrijven, facilitaire bedrijven en een technische 

toelevering (cameramannen, monteurs, geluidstechnici, operatoren, enz…) zijn alle 

elementen van de waardeketen overvloedig aanwezig in de provincie en natuurlijk in 

Brussel, waar nagenoeg de hele openbare audiovisuele sector gelokaliseerd is.  

Een uitzonderlijk jaar 2012 

Dit jaar (2012) is er uitzonderlijk veel geïnvesteerd (+50%) door alle Vlaamse zenders 

door de komst van een nieuwe speler (VIER, en in mindere mate Vijf). In een 

marktsituatie met dalende adverteringsbudgetten en meer zenders is dit niet houdbaar. 

Voor 2013 verwachten de productiehuizen en toeleveringsbedrijven van de  commerciële 

zenders een eerder conservatief koopgedrag, i.e. enkel programma’s die bij voorbaat een 

‘proven success’ op de internationale formatmarkt maken een kans. Door de grote 

concurrentie bij de twee distributeurs (Telenet en Belgacom) is er voor die zenders wel 

een nieuwe inkomstenbron.  

Ook de openbare omroep kreeg een derde net (voor 12) en tal van nieuwe 

productiehuizen werden opgericht. Tussen de tv-omroepen woedt een ware slag om de 

kijker. Een belangrijk element daarbij is het uitgesteld kijken. Ten gevolge van nieuwe 

technologieën – en in het bijzonder de crossmediale samenwerking - wijzigen de 

inkomstenmodellen voor televisie. Hierdoor komen er spanningen rond de verdeling van 

de inkomsten tussen de verschillende schakels in de keten naar het oppervlak.3  

Een rol voor de overheid 

De laatste jaren is de werking van facilitaire bedrijven en productiehuizen ook voor een 

deel geïnternationaliseerd (10%-20% van de omzet), als gevolg van de tax-shelter 

regelingen. Die tax-shelter speelt een heel belangrijke rol in het stimuleren van de 

audiovisueel sector. Verschillende spelers hebben dan ook een eigen afdeling opgezet 

waarbij voortdurend proactief gezocht wordt naar investeerders, naast de talrijke 

intermediairen die actief zijn op deze markt. Dit is een zeer goede hefboom om de 

kwaliteit en kwantiteit ophoog te drijven en samenwerking te stimuleren.  

Tax-shelter werkt ook als hefboom voor een internationalisering van de Vlaamse 

mediasector en mogelijkheden voor de Vlaamse acteursgilde (zie bijvoorbeeld 

internationale tv-series als The Spiral of The White Queen) 

                                                           
3
 Vlaamse Regulator voor de Media. Mediaconcentratie in Vlaanderen. Rapport 2012. 202 
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2.1. De creatieve crew  

Hiervoor bestaat er geen NACE BEL nomenclatuur. Om een inschatting te maken heeft 

Antwerp Management School een berekening gemaakt op basis van de gegevens van 

Keynet en de scenaristengilde die over een databank beschikt met een overzicht van de 

freelancers en ondernemingen in de audiovisuele sector. Zo kwam men voor Vlaanderen 

tot een schatting van 1353 personen (60% van het Belgische totaal). Het is niet mogelijk 

om dit vervolgens provinciaal af te bakenen, maar gezien het belang van de sector en de 

nabijheid van productiehuizen en omroepen in Vlaams-Brabant, mag 650 personen 

genomen worden als een absolute ondergrens.  

2.2. Televisie- en filmproductie 

Onder televisie en filmproductie verstaan we enerzijds de productiehuizen op gebied van 

film en televisie, en anderzijds de grote groep gespecialiseerde functies – vaak op 

zelfstandige of freelance basis – die rechtstreeks verband houden met de productie van 

televisieprogramma’s en films.  

Deze schatting is top-down gebaseerd op volgende NACE –codes: 59.111, 59.112, 

59.113, 59.114, 59.120. Hieruit volgt dat de televisie- en filmproductie in Vlaams-Brabant 

goed is voor bijna 30% van het geheel. Deze methode zorgt voor een onderschatting van 

het geheel, gezien deze NACE-codes niet de volledige definitie dekken. Met 24% als 

minimale inschatting is echter wel duidelijk dat de sector naar Vlaamse normen, 

oververtegenwoordigd is in Vlaams-Brabant. De meest opvallende cijfers zijn echter de 

percentages binnen televisie-en filmproductie in Vlaams Brabant, met 31% van het totale 

aantal Vlaamse ondernemingen. De sterke groei – ondanks een moeilijke markt met 

dalende reclamebudgetten – in de audiovisuele productie heeft rechtstreeks te maken met 

de tax shelter. Niet enkel in kwantiteit staat de provincie sterk, ook kwalitatief is de sector 

internationaal toonaangevend met internationaal gelauwerde productiehuizen als Caviar,  

Woestijnvis en Kanakna (Zodiac).  

Vanuit de Vlaamse overheid zijn er de laatste jaren verschillende initiatieven genomen 

om de mediasector te ondersteunen. Met het Vlaams Audiovisueel Fonds als centrale 

speler, werd de laatste twee jaar een Film Fonds (Flanders Screen), een Mediafonds voor 

tv-reeksen, Media Mix (Media Innovatiecentrum) en een Gamefonds boven de doopvont 

gehouden. Die initiatieven van de overheid werken echter vaak met outputgarantie, maar 

op die manier is innovatie moeilijk te stimuleren. Voor export van Vlaamse audiovisuele 

producten en diensten bestaat sinds 1990 Flanders Image (sinds 2003 ook onderdeel van 

V.A.F.), als filmcommissie werd in 2009 ook Location Flanders opgericht.   

Ook het Brussels Gewest is heel sterk vertegenwoordigd, met 642 ondernemingen 

(ongeveer gelijk aan het totale aantal in Vlaanderen). Het percentage kleine 

ondernemingen (86% met minder dan 15 medewerkers) ligt ook een stuk lager dan in het 

Vlaams Gewest (boven 90%).  Essentieel is het vinden van een goede nichemarkt voor 

het creëren van intellectuele eigendom. Schoolvoorbeeld is hier het Brusselse nWave dat 

door zwaar in te zetten op eigen digitale geïntegreerde state-of-the-art studio’s. Dankzij 
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deals en wereldwijde retailers konden ze onmiddellijk een internationale markt 

aanspreken.   

Grafiek 2: Percentages aantal zelfstandigen/ondernemingen in 

televisie- en filmproductie Vlaams-Brabant en Brussel 

 

Bron: Belfirst, NACE –codes 59.111, 59.112, 59.113, 59.114, 59.120. 

Tabel 4: aantal zelfstandigen/ondernemingen in televisie- en 

filmproductie 

 

 

Andere Vlaamse 
provincies Vlaams Brabant Brussel 

zelfstandigen 534 174 182 

ondernemingen 652 297 642 

Bron: Belfirst, NACE –codes 59.111, 59.112, 59.113, 59.114, 59.120. 

 

2.3. Technische crew en facilitaire bedrijven 

Onder de technische crew of facilitaire bedrijven verstaan we de toelevering van 

audiovisuele faciliteiten, zijnde conceptiewerk, diensten, materieel of personeel voor de 

uitvoering van het ontwerpen, producten, realiseren, exploiteren of uitzenden van 

audiovisuele producten. Hiervoor kunnen we de NACE-Bel nomenclatuur van 90.023 

gebruiken (gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken’. Het gaat hierbij 

niet alleen over de levering van facilitaire diensten voor audiovisuele producties (EXIT 

399, Robberechts NV, Videohouse, LITES,…) maar voor ‘kunstenevenementen’ in het 

algemeen, waar bijvoorbeeld ook podiumkunsten en muziek onder vallen.  

Hier is een (licht) overwicht bij de ondernemingen van Brussel (2% meer dan haar BBP 
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Vlaams Brabant in haar aandeel van het BBP 10,3% voor haar rekening neemt, bevindt 

11,5% van de ondernemingen in deze sector zich in Vlaams Brabant.  

Grafiek 3: Facilitaire bedrijven (audiovisueel) percentage Vlaams 

Brabant, t.o.v. rest van Vlaanderen en Brussel 

 

Bron: Belfirst,  NACE-Bel nomenclatuur 90.023 

 

Tabel 5: Facilitaire bedrijven in absolute cijfers 

 
Vlaams niveau Vlaams Brabant Brussel 

zelfstandigen 733 166 78 

ondernemingen 545 154 249 

kleine ondernemingen 495 136 219 

Bron: Belfirst,  NACE-Bel nomenclatuur 90.023 
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3. Beeldende Kunsten  

De beeldende kunstensector bestaat voornamelijk uit kunstenaars die een artistiek 

product afleveren met een visuele of plastische verschijningsvorm. In het kader van dit 

onderzoek verstaan we hieronder tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, 

kunstfotografie, installatiekunst, geluidskunst, videokunst, performance en mediakunst.  

Hoewel het deels gaat om een gesubsidieerde sector, zijn er wel degelijk enkele 

belangrijke economische raakvlakken. Vlaanderen gooit hoge ogen in het internationale 

beeldende kunsten, met gewaardeerde en internationaal erkende kunstenaars als Jan 

Fabre, Luc Tuymans, Michael Borremans, Wim Delvoye, Sam Dillemans, Tom Frantzen 

of Jan De Cock. Ook bezit Vlaanderen een uitzonderlijk fijnmazig net van historische 

kunststeden met degelijke tot uitmuntende musea voor zowel kunsthistorische als 

moderne beeldende kunst. In verband met die laatste verdienen zeker Oostende, Gent en 

Brussel een bijzondere vermelding. Deze hoofdzakelijk historische rijkdom geeft echter 

een vertekend beeld als het gaat om het marktcircuit. Het belang van Vlaanderen in het 

internationaal beeldende kunstennetwerk is erg klein, ondanks de centrale ligging, een 

sterk potentieel aan goede kunstenaars en een belangrijke groep verzamelaars, ontbreekt 

het Vlaanderen aan grote actoren die internationaal een toonaangevende rol spelen.4  

In tegenstelling tot de audiovisuele sector, kan men hier evenmin spreken van een 

bijzondere plaats voor Vlaams-Brabant of zelfs Brussel. Vlaams Brabant telt 16% van het 

aantal zelfstandigen in Vlaanderen, een stuk onder het Vlaams gemiddelde (Vlaams 

Brabant vertegenwoordigt immers 17,8% van het BBP van het Vlaams Gewest). Dit is 

nog meer waar voor de ondernemingen (werkgevers), waar Vlaams Brabant slechts 15% 

voor haar rekening neemt. Opmerkelijk is de inhaalbeweging van de laatste jaren – in het 

bijzonder in en rond Leuven. Met nieuwe of gerenoveerde cultuurtempels als het STUK, 

OPEC, Museum M,… is het duidelijk dat de provincie Vlaams Brabant hier in de 

toekomst beter zal scoren. 

Determinerende factor is – naast een grootstad met een eigen culturele scene - een 

hogere opleiding in de beeldende kunsten en een cluster aan galerijen. Dit bestaat in 

Brussel, Gent of Antwerpen. Volgens de Kunstgids huisvest Antwerpen-stad zelfs 14% 

van alle Vlaamse kunstenaars.  

  

                                                           
4
 DE VOLDERE, I., MAENHOUT, T. 3 Sectoren in de creatieve industrie. Vlerick Leuven Gent 

Management School. 2006. 119.  
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3.1. Beeldend kunstenaars 

Tabel 6: Absolute cijfers beeldende kunstenaars 

 

 Vlaams niveau Vlaams Brabant Brussel 

zelfstandigen 2333 443 382 

ondernemingen 527 95 218 

Bron: Belfirst NACE BEL code 74.201, 90.031 

 

Tabel 7: Aantal en percentage van kunstenaars in Vlaamse provincies 

en Brussel 

 

Kunstenaars Vlaamse provincies en Brussel  Aantal Percentage 

 
  

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 340 17% 

Oost-Vlaanderen 420 22% 

Antwerpen 610 30,5% 

Vlaams-Brabant 190 9,5% 

West-Vlaanderen 340 17% 

Limburg 90 4% 

Bron: DE VOLDERE, I., MAENHOUT, T. 3 Sectoren in de creatieve industrie. Vlerick Leuven Gent 

Management School. 2006. 124.  

 

3.2. Marktcircuit 

Het marktcircuit staat in voor de verkoop van kunstwerken aan musea of privé 

verzamelaars. Ook hier is er een mengeling van diverse actoren die kunst aankopen met 

een verschillende (economische) finaliteit. Wanneer een kunstenaar zijn werk niet 

rechtstreeks verkoopt, gebeurt de verkoop intermediair. Dit kan een veilinghuis zijn of 

een galerie. In Vlaanderen zijn er 8 veilinghuizen en bijna 240 galeries actief. Van die 240 

zijn er 180 zogenaamde huurgaleries, die hun ruimte tegen een huurprijs ter beschikking 

stellen, maar geen werken kopen.  
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Grafiek 4: Percentage zelfstandigen en ondernemingen in 

marktcircuit beeldende kunsten 

 
Bron: Belfirst nomenclatuur 74.201 en 90.031 

Het overgrote deel van de bedrijven in deze subsector zijn zelfstandigen en hier 

vertegenwoordigt Vlaams Brabant slechts 77 zelfstandigen ten opzichte van een totaal 

van 678, dus 11%. Bij de ondernemingen wordt dit minder dan 11%. Brussel 

daarentegen vertegenwoordigt een aanzienlijk percentage van het nationale marktcircuit 

(ongeveer 32%). Hier zit dan ook een belangrijk deel van de ondersteunende schakels die 

een rol spelen in de vermarkting van de kunstwerken. Hoewel er kwantitatief wel degelijk 

voldoende galerijen zijn, zijn internationaal erg actieve en pro-actieve galerijen de schakel 

die vaak ontbreekt om de Vlaamse kunstmarkt internationaal meer op de kaart te zetten. 

In Vlaanderen vinden er jaarlijks twee grote beurzen plaats waar hedendaagse kunst 

getoond wordt: Art Brussels en Lineart. Op elk van deze beurzen zijn telkens 150 galeries 

prominent aanwezig. Maar terwijl de internationale kunstmarkt sterk groeit, lijkt dit 

internationaal succes volledig aan Vlaanderen voorbij te gaan, ondanks het feit dat er een 

belangrijke private consumentenmarkt is. Dit heeft alles te maken met de zeer gebrekkige 

inbedding van de Vlaamse beeldende kunstindustrie in het internationale netwerk.  

De binnenlandse markt moet zich dus veel meer profileren en professioneel ontwikkelen. 

Vlaamse galeries en handelaars moeten gestimuleerd worden om meer naar het 

buitenland te gaan, maar ook de eigen beurzen zijn een eerste kanaal om deze positie te 

verwerven en omgekeerd om Vlaanderen op de kaart te zetten.  
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4. Design 

Design heeft betrekking op het ontwerpen van producten, diensten of processen, 

ongeacht de sector. Design is multidisciplinair en co-creatief proces, design bevindt zich 

in een continuüm tussen engineering enerzijds en kunst anderzijds. Design biedt een 

duidelijk en, meetbare meerwaarde voor organisaties en hun producten, diensten en 

processen op verschillende vlakken. Volgende disciplines worden onderscheiden door 

Flanders DC/AMS: ruimtelijk design, artistiek design, communicatie design, industrieel 

design, product design, service design en process & strategie design.  

Op het gebied van de wisselwerking tussen design en (productie)bedrijven is in 2003 en 

2007 onderzoek verricht naar de economische impact van design. 5 Uit een random sample 

van 500 bedrijven (400 productiebedrijven en 100 dienstenbedrijven), bleek dat de helft 

design gebruikte in het productieproces, maar slechts 12% hechtte hieraan een 

strategische waarde. Er werd een positieve correlatie vastgesteld bij de grootte en de 

winstgevendheid van het bedrijf en het strategisch toepassen van design (vooral dan 

multimediatoepassingen, communicatie, PR, service design). Verdere bewustmaking bij 

bedrijven van het belang van design als strategische waarde lijkt ons onontbeerlijk. 

De designsector: klein en projectmatig  

Design als sector op zich scoort echter niet sterk in de provincie Vlaams Brabant. Bij 

zelfstandigen vertegenwoordigt Vlaams Brabant 15% en bij de werkgevers 12% van het 

totaal aan designbedrijven in Vlaanderen. Design is dus een veel minder aanwezige sector 

vergeleken met de rest van Vlaanderen. Maar ook Brussel is hier minder belangrijk, met 

10% of minder van het landelijk geheel (zie tabel 8). Vooral de rest van Vlaanderen, met 

clusters rond Gent, Antwerpen en Kortrijk presteert hier goed. Dit heeft te maken met 

het ontbreken van belangrijke (Nederlandstalige) hogescholen die een industrieel 

designopleiding aanbieden, in tegenstelling tot de grote Vlaamse centrumsteden.  

Technologisch design in Leuven  

Een raakpunt is er wel met de universiteit Leuven, waar verschillende bedrijven 

hoogtechnologisch design aanbieden. Binnen Additive manufacturing (Layerwise, 

Materialise, Melotte, …) of mechatronica of bij het laagdrempelige Fablab Leuven (voor 

studenten en sociale economie) en aan de Erasmus Hogeschool Brussel.  

Tabel 8: Absolute cijfers designsector 

 
Vlaams niveau Vlaams Brabant Brussel 

zelfstandigen 2896 525 561 

ondernemingen 1214 162 481 

Bron: Belfirst 74.101, 74.102, 74.103, 74.104, 74.105, 74.109 en 71.112 

Verder richten de designbedrijfjes zich ook vaak op een specifieke en nauwe niche van 

klanten die voortdurend op zoek zijn naar unieke en vernieuwende ontwerpen. Met het 

oog op dergelijke specifieke en beperkte klantensegmenten blijkt het beschikken over een 

                                                           
5
 Economische impact van de designsector. Design Vlaanderen, 2007.  
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flexibele organisatie en productiemogelijkheden in kleine volumes vaak een succesfactor. 

Op deze nood speelt i.materialise in, een webplatform voor on demand 3 D printing.  

Veel creatieve ondernemingen trachten deze flexibiliteit te realiseren via het aanhouden 

van een groot percentage ‘losse medewerkers’. Het gaat hier om kleine bedrijven (in 

Vlaams Brabant telt 95% minder dan 5 personeelsleden). Bij de enkele iets grotere 

bedrijven zien we een tendens tot samenwerking met onderzoeksbureaus 

(multidisciplinair) en vooral de volledige klantenbegeleiding, van brainstorm tot het in de 

markt plaatsen van het product. 
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5. Gaming 

Gaming is een subsector waar de laatste jaren veel om te doen is. De sector groeit 

bovengemiddeld en kent verkoopcijfers die vergelijking met de muziekverkoop kunnen 

doorstaan. In tegenstelling tot die laatste blijft de verkoop van games wel groeien en in 

vrijetijdsbesteding vormt ze een geduchte concurrent van de televisie, radio en internet. 

Een performante, gediversifieerde en solide game industrie in Vlaanderen heeft dus een 

groeiend economisch belang.  

Zoals wel vaker in de creatieve industrie, zijn er echter weinig cijfers voorhanden. De 

enige valabele schattingen komen uit de bedrijfseconomische studie van AMS en FDC 

uit 2011, die cijfers hanteert uit 2008. In de bottom-up benadering (er zijn namelijk geen 

NACE codes voorhanden), werd het totaal aantal game ontwikkelaars in Vlaanderen op 

21 geschat. Game-uitgevers zijn – tenminste in 2008 – nog minder talrijk, met vooral 

grote bedrijven als Electronic Arts (La Hulpe), Microsoft Belgium (Brussel), Nintendo 

Benelux (Antwerpen), Sony Computer Entertainment Benelux (Brussel) en het Belgische 

Larian (Gent).  

De sector is der laatste jaren echter grondig door elkaar geschud, vooral door de 

opkomst van de app’s voor smartphones, een bijzonder laagdrempelige technologie. Hier 

werd in 2011 en 2012 een professionalisering doorgevoerd: app-ontwikkelaar wordt 

steeds meer een full-timejob.6 Zo zal het departement IWT van de Erasmus Hogeschool 

in Brussel het LED, Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum, "Mobile 

Applications" leiden waarin expertise ter beschikking wordt gesteld voor deze KMO's.  

De recente groei en de dynamiek van de (sub) sector is ook de Vlaamse Regering niet 

ontgaan en in oktober 2012 besliste de Vlaams ministerraad om naar analogie met het 

Mediafonds, ook een gamingfonds binnen het Vlaams Audiovisueel Fonds boven de 

doopvont te houden. Het gaat om 750.000 euro om het uitdenken en de productie van 

games in Vlaanderen te bevorderen en te professionaliseren. Een voorbeeld van pro-

actief en innovatie-bevorderend optreden van de overheid, want vooralsnog blijft de 

sector bijzonder klein. 

Vlaams Brabant en Brussel beschikken hier trouwens over enkele troeven: een hoge 

breedbandpenetratie, een hoge scholingsgraad en – met haar animatie- en stripverleden – 

een sterke creatieve traditie. Het gaat trouwens niet alleen over de grote kaskrakers, maar 

evengoed over internetspelletjes, serious games (als pedagogisch instrument), gsm-

spellen, exercise games,… Sinds eind 2012 is er ook een cluster van gamingbedrijven in 

Leuven, in de creatieve bedrijvenincubator De Hoorn. Enigszins tekenend is wel dat de 

oorspronkelijke opzet om enkel gamingbedrijven een plaats te geven, al heel snel is 

verruimd tot digital entertainment, met ook plaats voor digital branding en web-

ontwikkelaars.    

                                                           
6
http://www.agoria.be/WWW.wsc/webextra/prg/izContentWeb?SessionLID=1&vUserID=999999&To

picID=8419&ENewsID=86611&FDatePublication=24/09/12&MyOrDaily=My  

Uit een onderzoek van Agoria blijkt dat 29% werkt als free-lancer, 15% zijn hobbyisten of en 13% 

mensen die voor een mobiele IT-integrator werken. 

http://www.agoria.be/WWW.wsc/webextra/prg/izContentWeb?SessionLID=1&vUserID=999999&TopicID=8419&ENewsID=86611&FDatePublication=24/09/12&MyOrDaily=My
http://www.agoria.be/WWW.wsc/webextra/prg/izContentWeb?SessionLID=1&vUserID=999999&TopicID=8419&ENewsID=86611&FDatePublication=24/09/12&MyOrDaily=My
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6. Gedrukte media  

Onder de term ‘gedrukte media’ verstaan we enerzijds de boekensector en anderzijds de 

gedrukte pers die de dagbladpers en de periodieke pers (week- en maandbladen) 

vertegenwoordigt. Cijfers van de dagbladpers en periodieke pers zijn makkelijk te vinden, 

maar om een beeld te krijgen van de boekensector, moeten we teruggrijpen naar de 

schatting van het onderzoek van AMS en Flanders DC.  

Vooral een inschatting van het aantal auteurs blijkt een moeilijke oefening. Volgens 

onderzoek van Flanders DC zijn er 2643 zelfstandigen bij de auteurs in Vlaanderen. De 

meeste auteurs werken echter op zelfstandige basis en oefenen deze activiteit slechts uit 

in bijberoep. In 2006 werd de sector voor het eerst enigszins gestructureerd door de 

oprichting van de Vlaamse Auteursvereniging. In 2011 werd ook een 

beheersvennootschap opgericht voor het beheer van auteursrechten verbonden aan de 

exploitatie van literaire werken, illustraties en strips, podiumkunsten en audiovisuele 

werken.7  

Net als bij andere subsectoren zijn er enkele determinerende factoren voor de 

aanwezigheid van een cluster van auteurs, zoals een cultuurstad en de aanwezigheid van 

uitgeverijen. Zowel Leuven als Brussel voldoen hier ruimschoots aan de nodige criteria.  

6.1. Uitgeverijen en detailhandel 

Bij de uitgeverijen zien we in elk geval een soortgelijk beeld van de 141 zelfstandigen op 

Vlaams niveau, situeren zich 24 in Vlaams Brabant, ofwel een 20%. Bij ondernemingen 

krijgen we min of meer hetzelfde beeld. In elk geval is de aanwezigheid van Brussel in 

deze subsector opvallend (40%).  

Grafiek 5: Uitgeverijen van boeken in percentage (Vlaanderen, 

Brussel) 

 

Bron: Belfirst: NACE-BELcode: 58.110 

                                                           
7
 Vlaamse Regulator voor de Media. Mediaconcentratie in Vlaanderen. Rapport 2011. 4.    
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De professionalisering in de boekensector in Vlaanderen verliep veel trager dan in 

Nederland. Daar werd in de jaren 1980 een concentratiebeweging ingezet om zo de 

technologische innovaties te kunnen doorvoeren. De Vlaamse uitgeverswereld reageerde 

niet door een gebrek aan kapitaal, rendement en professionalisering. Zo vielen grote 

Vlaamse uitgeverijen (Manteau, Kritak, Standaard Uitgeverij, Van In) in Nederlandse 

handen.8 Slechts enkele bleven in Vlaamse handen, zoals Pelckmans of Lannoo. Deze 

laatste zetten op haar beurt de expansie naar Nederland in met de aankoop van PCM 

algemene uitgeverijen (Meulenhoff, Spectrum, De Boekerij) 

De kleinschaligheid, de hoge vaste kosten en het beperkte marktpotentieel in Vlaanderen 

leiden tot specialisatie in het uitgeverijproces. Hoewel Vlaams Brabant relatief weinig 

uitgeverijen telt, is er toch een niche waar de provincie wel goed scoort : 

wetenschappelijke en educatieve uitgeverijen zoals Acco, Lannoo Campus, Averbode 

groep en Peeters.  

Concentratie bij de dag- en weekbladen 

Zoals we reeds gezien hebben bij de audiovisuele sector, kent Vlaanderen ook voor de 

uitgeverijen van weekbladen en periodieke pers een zware concentratie van enkele 

mediagroepen.9 Het grootste deel van het aanbod wordt vandaag verzorgd door Sanoma 

Magazines, Roularta Media Group, Think Media en De Persgroep Publishing. Vanaf de 

jaren 1990 is hier een heel grondige concentratie doorgevoerd. Door die verstrengeling is 

onze regio heel sterk vertegenwoordigt – dat was ook al zo voor de audiovisuele sector – 

in de gedrukte pers. Van alle grote groepen heeft meer dan de helft zijn hoofdzetel in 

Vlaams-Brabant. De aanwezigheid van Brussel en de logistiek centrale ligging zijn hier 

natuurlijk niet vreemd aan.  

Het valt op dat de digitalisering hier steeds belangrijker wordt. Zo noteerden bijna alle 

dag- en periodieke bladen in 2012 een grote stijging in het aantal unieke bezoekers op 

hun website. De sector kende echter een moeilijk jaar door de dalende verkoop van 

kranten en periodieke bladen. 

De concentratiebeweging die zich stilaan doorzet – ook in Vlaanderen – bij de 

uitgeverijen, gaat ook op voor de detailhandel. Kleinere zelfstandige boekhandelaars 

krijgen steeds meer concurrentie van grote (internationale) ketens (Standaard 

Boekhandel, Fnac, Carrefour, Club en Proxis).  Vooral de supermarktketens zijn bereid 

en financieel in staat om met dumpingprijzen op korte termijn nieuwe consumenten aan 

te trekken. Sinds enkele jaren zijn op deze markt ook enkele – internationale - 

internetspelers actief die een belangrijke groei kenden (Amazon, Bol.com,…) Voor 

zelfstandige kleinere boekhandels, die het zonder uitzondering erg moeilijk hebben, blijft 

er enkel het USP van een persoonlijke service en een gespecialiseerde selectie over.  

                                                           
8
 DE VOLDERE, I., MAENHOUT, T. 3 Sectoren in de creatieve industrie. Vlerick Leuven Gent 

Management School. 2006.  
9
 Voor dagbladen kunnen we eveneens verwijzen naar overzichtstabel 1 ‘de mediaconcentratie in 

Vlaanderen’. 
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6.2. Persagentschappen en journalisten 

Journalisten in loondienst vallen onder de nomenclatuur van de uitgeverijen en/of 

persagentschappen, 63.910: persagentschappen. Voor de zelfstandige journalisten werd 

door de Vlaamse vereniging voor Journalisten berekend dat er voor Vlaanderen (en 

Nederlandstalig Brussel) 240 journalisten actief zijn in de gedrukte media. Deze cijfers 

moeten met voorzorg gehanteerd worden, gezien er uit het onderzoek van FDC en AMS 

een bijzonder grote discrepantie blijkt tussen de cijfers top-down en bottom-up.  

Hoewel de cijfers vermoedelijk een overdrijving zijn, kan hieruit wel worden afgeleid dat 

meer dan 40% van de journalisten hetzij in Brussel, hetzij in Vlaams-Brabant 

geregistreerd zijn (op een Vlaams totaal van 260). Bij persfotografen die verhouding 

overigens hetzelfde.  
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7. Mode 

Sinds 25 jaar met de doorbraak van de Zes van Antwerpen wordt Belgische mode 

wereldwijd ook als voorbeeld van vooruitstrevendheid, vakmanschap, kwaliteit en 

creativiteit beschouwd. Mode is historisch gezien ook sterk aanwezig in Brussel – als 

gevolg van gereputeerde instellingen als de Ecole Nationale Supérieure La Cambre - terwijl ze 

in Vlaams Brabant als sector weinig voorstelt. De Brusselse Mode kreeg de voorbije jaren 

een duw in de rug door Modo Brussels vzw dat het modefestival Parcours Modo 

organiseert en in samenwerking met Brussels Invest & Export het werk van Brusselse 

ontwerpers in het buitenland promoot.  

Flanders Fashion Institute stimuleert als onderdeel van Flanders DC de mode-industrie 

in Vlaanderen. Ook bestaan er enkele innovatieve wedstrijden – zoals Fashion Angel met 

JBC – een wedstrijd waarbij de winnaar kans krijgt om een collectie te ontwerpen voor 

een grote kledingketen. Funding zoeken en krijgen blijft bij de jonge ontwerpers wel nog 

een grote uitdaging. De sector is eveneens vragende partij voor fiscale stimuli naar 

analogie met de taks-shelter voor de audiovisuele sector.  

Zoals verwacht, blijkt Vlaams Brabant bij de creatie- en distributie ondernemingen een 

klein aandeel vertegenwoordigt (10% van het Vlaamse totaal of 6% nationaal). Brussel 

daarentegen heeft bijna 20% van het volledige aantal ondernemingen in België. Het echte 

zwaartepunt ligt hier in Antwerpen en West- en Oost-Vlaanderen. Toch is deze sector in 

Vlaams Brabant niet onbestaande, naast het creatieve werk bestaat er immers ook de 

distributie en de handel.  De handel lijkt dan weer redelijk evenwichtig geografisch 

verspreid (aandeel van Vlaams Brabant is hier 12,8%).  

Grafiek 6: Geografische verdeling van modebedrijven (creatie en 

vervaardiging) 

 

Bron: Belfirst NACE BELcodes 74.101, 74.110, 74.120, 14.130, 14.140, 14.191, 14.199, 14.200, 

14.310, 14.390 en 15.200 
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Tabel 9: Regionale verdeling mode subsectoren creatie, distributie en 

handel 

 

 
Creatie Distributie Handel 

Waals Gewest 237 1260 2096 

Brussels Gewest 330 366 1637 

Vlaams Gewest 1145 2733 4909 
 
Bron: DE VOLDERE, I., MAENHOUT, T. 3 Sectoren in de creatieve industrie. Vlerick Leuven Gent 

Management School. 2006.   
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8. Muziek 

 

Een subsector die meer dan de andere in bijzonder woelig water verkeert, is de 

muzieksector wiens business-model amper nog kan standhouden. De inkomsten van cd-

verkoop – lange tijd de cash-cow – blijven dalen, maar alternatieve inkomsten uit 

concerten maken dat verlies deels goed. Het goed uitgebouwde festival – en 

concertcircuit in Vlaams Brabant – naast de culturele centra en jeugdhuizen ook het 

Depot in Leuven – en Brussel (Botanique, AB, Vorst Nationaal, Hallen van Schaarbeek, 

Vaartkapoen,…) zorgt voor een indrukwekkende inkomstenstroom voor de artiesten 

zelf. Voor de platenfirma’s blijft het echter moeilijk. De verkoop van audiodragers ging 

van meer dan 180 miljoen euro in 2005 tot 125 miljoen euro in 2011.  Die daling wordt 

gedeeltelijk gecompenseerd door de groei van digitale dragers: naar 19 miljoen euro in 

2010. Ook vinyl groeit vrij sterk en rondt weer de kaap van 1 miljoen euro omzet in 

2011. Globaal is het wel zo dat de markt blijvend daalt. De muziekmarkt consolideert en 

herstructureert voortdurend.10  

In de verkoop wordt afgeweken van de klassieke distributiepaden doordat men meer en 

meer de online distributie te kiezen. Vooral de gespecialiseerde detailhandel komt 

hierdoor onder druk. Voor de digitale revolutie kreeg die bedrijfstak het al moeilijk door 

de toenemende distributie via niet-gespecialiseerde verkoopkanalen en nu kent dus ook 

de verkoop van muziekdragers via internet en de digitale verspreiding van muziek via 

internet of GSM een opmars. De digitaliseringstrend schudt dus met andere woorden het 

huidig muzieklandschap door elkaar. De relaties tussen artiest, producent, distributeur en 

verkoper en consument zijn allemaal aan verandering onderhevig. Naast de positie van 

de handelaar, komt ook de platenmaatschappij zelf onder druk. Door technologische 

evoluties is het immers mogelijk om muziek rechtstreeks van de muzikant aan de 

consument aan te beiden.   

Voor een eerste schatting op Vlaams niveau verwijzen we naar de bottom-up schatting 

van Antwerpen Management School en Flanders DC die 5648 zelfstandigen tellen (aan 

de hand van entries bij het Muziekcentrum Vlaanderen) in de muzieksector. Een verdere 

geografische afbakening blijkt hier echter niet haalbaar. Managementbureaus en 

boekingskantoren zijn echter wel opgenomen in een NACE-Belcode en kunnen op die 

manier wel benaderend berekend worden. Vlaams Brabant neemt bij de zelfstandigen 

hier een mooie positie in van 18%, bij de ondernemingen presteert onze provincie echter 

ondermaats: 6%. Brussel vertoont net het omgekeerde beeld.  

Bij opnamestudio’s (als onderneming) telt Vlaams Brabant er 5 op een Vlaams totaal van 

16. Brussel telt er 9. Hierin scoort onze regio dus behoorlijk sterk. Hetzelfde gaat op 

voor de platenmaatschappijen en groothandel, de detailhandel is daarentegen weer 

geografisch goed verspreid. Zelfstandigen of ondernemingen binnen de muzieksector 
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zijn vaak ook actief binnen de audiovisuele sector. Een scherpe opdeling is hier niet 

mogelijk.   

Grafiek 7: Geografische verdeling van platenmaatschappijen 

 

Bron: Belfirst, NACE BEL code 59.203 

De sterke aanwezigheid van Brussel valt eenvoudig te verklaren. De wereldmarkt van de 

muziekindustrie wordt voor 73% bezet door drie grote labels die elk in Brussel 

vertegenwoordigd zijn EMI, Sony Music Entertainment en Universal Music. De vierde 

grote zit in Grimbergen: Warner Music.  

De turbulente gevolgen van de digitalisering en het internet nemen evenwel niet weg dat 

er nog talrijke business opportuniteiten zijn in de sector. In het segment van de live-

muziek (met het Depot dat Leuven sinds worden nog mooie winstcijfers genoteerd en 

bedrijven als Sonic Angel (Brussel) trachten het business-model te veranderen door aan 

crowd funding te doen en de fans van bij het begin te betrekken bij de lancering van een 

nieuwe artiest. Sommige segmenten van de cd- verkoop blijven ook standhouden zoals 

Vlaamse muziek, kindermuziek,… en vinyl blijft bezig aan een opmerkelijke opmars. 

Verder kent Vlaanderen – en Vlaams Brabant is daarop allerminst een uitzondering – 

sinds het begin van de jaren 1990 een ongekend grote en kwalitatieve hoogstaande 

output van muziek.  
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9. Reclame en communicatie 

De rol van reclame is de laatste 30 jaar drastisch veranderd. Waar adverteerders in de 

jaren 1970 nog uitsluitend reclame voerden om hun producten en merken kenbaar en 

aantrekkelijk te maken, integreren dezelfde adverteerders nu hun reclame-inspanningen 

binnen een brede waaier van communicatie-instrumenten om de effectiviteit ervan op te 

drijven en om nieuwe communicatiekanalen aan te boren.  

Hoewel internet slechts 4% van de omzet bedraagt, wordt verwacht dat deze al in 2015 

10% van de markt zou kunnen vertegenwoordigen. Dit gebeurt ten koste van kranten en 

TV. Internet leidt trouwens tot verschillende andere trends: de opkomst van user -

generated content en sociale mediakanalen. Daarbij zullen ook de privacy, de veiligheid 

en de digitale inclusie hot topics worden.  De sector van de reclame is dus aan nogal wat 

ingrijpende (technologische) veranderingen onderhevig. 

Wat betreft het bestedingspatroon, valt op dat televisie nog steeds het belangrijkste 

medium is voor reclame, gevolgd door de geschreven pers. Volgens de laatste 

vooruitzichten zou het reclamebudget bij televisie en radio in 2013 niet stijgen, en 

daarenboven ook nog eens verdeeld dient te worden door meer spelers. De 

concurrentiedruk zal dus enkel toenemen. Voor de reclamesector heeft dit als 

rechtstreeks gevolg dat haar werkingsbudget daalt, ze zal dus nog efficiënter en met 

minder marge moeten werken.  

Grafiek 8: Evolutie van reclamebudget 2005-2010 

 

Bron: mediaxim.com, Vlaamse regulator voor de media 

Anderzijds kent de communicatiesector – en in het bijzonder deze van de sociale media – 

wel nog steeds een groei. Veel bedrijven begeven zich de laatste jaren op dit terrein door 

het outsourcen van communicatiecampagnes, het aanhalen van de klantenrelaties, het 

aanboren van nieuwe marktsegmenten, het gebruik van sociale media,…  
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Geografisch scoort Vlaams Brabant goed in deze sector, met 23% van het Vlaams totaal, 

ten opzichte van een Vlaams BBP aandeel van 17%. Bij de ondernemingen 

vertegenwoordigt Brussel dan weer bijna 27% van het nationaal totaal, ten opzichte van 

Vlaanderen dat 53% voor haar rekening neemt. De sector is bijgevolg meer dan 

evenredig vertegenwoordigd, zowel in Vlaams-Brabant als in Brussel. 

Vooral de laatste tien jaar is hier een grote groei op te tekenen, zowel kwalitatief als 

kwantitatief met innovatieve marketingcampagnes die ook internationaal opvallen (Make 

Lemonade, Square Melon, Boondoggle,…) Opvallend is de positie van Leuven met een 

communicatie ‘cluster’ rond Boondoggle, Kunstmaan, There, Absoluut, Nelson 

Inspires,…  

Grafiek 9: Geografische verdeling van reclame-, communicatie en PR 

bureaus 

 

Bron: NACE BEL codes 70.210, 73.110 
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DEEL II: SWOT analyse creatieve sector 

 

Uit de interviewreeks die is afgenomen in het najaar van 2012 werd telkens ook navraag 

gedaan naar de opportuniteiten en de bedreigingen in de respectievelijke subsectoren. Uit 

het eerste deel onthouden dat Vlaams Brabant een sterke positie inneemt in reclame, 

muziek (zelfstandigen), audiovisuele sector en technologisch design. Een mogelijk 

belangrijke groei wordt ook verwacht bij de game-industrie/digital entertainment. Brussel 

staat dan weer bijzonder sterk in architectuur, reclame (communicatie), muziek, gedrukte 

media, het marktcircuit van de beelden kunsten, mode en de audiovisuele sector. Hoewel 

podiumkunsten en erfgoed niet zijn opgenomen in het overzicht, lijdt het geen twijfel dat 

ook hier vooral Brussel, maar ook Leuven goed scoren.  

De SWOT analyse - die uit de interviews werd samengesteld - gaat op voor de volledige 

creatieve industrie, al zijn er weliswaar belangrijke accentverschillen. Deze zullen telkens 

ook aangegeven worden.   

Overzichtstabel: SWOT Vlaams Brabant en Brussel 
  

Sterktes: Opportuniteiten: 

1. Grootstedelijk draagvlak 1. Groot potentieel van kennisinstellingen en  

2. bestaan van enkele sterke creatieve bedrijven; 

clusters; 2. Data en mapping van de creatieve sector 

3. Sterke culturele traditie 3. Experience economy; 

 4. Digitale revolutie 

 
 

 Zwaktes: Bedreigingen: 

1. te weinig internationaal; 1. discontinuïteit fiscale stimuli; 

2. verdeelde slagorde 2. onvoldoende afstemming ondernemerschap 

3.  tekort aan samenwerking met industriële 
productiebedrijven 3. Technologische ontwikkelingen ondergraven IPR 

3. te weinig doorgroei; 4. Economische crisis 

4. te weinig risicokapitaal 
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Sterktes 

1. Grootstedelijk draagvlak 

Vlaams Brabant ligt in de Vlaamse Ruit (Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven), een 

stedelijk netwerk op internationaal niveau en is dus aantrekkelijk voor de vestiging van 

activiteiten die een grootstedelijk draagvlak vereisen, zoals de creatieve industrie. Brussel 

als internationale metropool is hier vanzelfsprekend de grootste troef. (Actoren in de 

creatieve industrieën  zijn  vaak op zoek naar locaties die goed ingebed zijn in de publieke 

ruimte omdat die interactie en uitwisseling stimuleren en bijgevolg nieuwe creatieve 

impulsen opleveren.) 

De aanwezigheid van grotere steden – en van hoger onderwijs in creatieve disciplines – is 

een voorwaarde om te komen tot de concentratie, mobilisatie en kanalisatie van 

creativiteit. Een breed cultureel aanbod of een rijk cultureel erfgoed is goed voor het 

toerisme, maar trekt op haar beurt ook weer andere creatievelingen aan. In het werk van 

Richard Florida focust hij hierbij op het verminderen van fysieke grenzen van die steden, 

met creativiteit als de belangrijkste motor voor de groei en ontwikkeling van volledige 

regio’s.11  

2.  Het bestaan van creatieve clusters 

Uit het eerste deel komt duidelijk naar voor dat Vlaams Brabant al beschikt over enkele 

clusters, of concentraties van creatieve bedrijven in bepaalde (sub)sectoren. Zo is er de 

creatieve technologieclusters in Leuven, naast de audiovisuele cluster in het 

arrondissement Halle-Vilvoorde. De aanwezigheid van de universiteitsstad Leuven heeft 

een hoogtechnologisch industrieel weefsel met zich mee gebracht. Gezien de enorme 

invloed van technologische ontwikkelingen op de creatieve sector (gedrukte pers, 

audiovisuele sector, technologisch design, IT, muziekindustrie), is het belang van een 

dergelijk hoogtechnologisch weefsel voor de creatieve industrie (voor de cluster) erg 

groot.  

De audiovisuele cluster is er gekomen door de nabijheid van de Brusselse cluster rond de 

RTBF/VRT, maar vooral door de komst van VTM in 1989. Met de uitzonderlijke groei 

van de commerciële televisie, en in haar kielzog de reclame, groeide jaarlijks het aantal 

productie- en facilitaire bedrijven in en rond Vilvoorde/Zaventem.  

3. Een sterke culturele traditie 

Door de uitbouw van culturele centra, de sterk ontwikkelde audiovisuele sector en de 

talrijke educatieve instellingen, beschikt Vlaams Brabant niet enkel over een sterk 

netwerk, maar heeft ze ook – samen met Brussel- een sterke traditie. Denk maar aan de 

wereldpositie die het Belgische stripverhaal, de Belgische mode of de Vlaamse beeldende 

kunsten innemen.   

                                                           
11

 Zie hiervoor FLORIDA, R. The Rise of the Creative Class. 2002.  
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Opportuniteiten: 

1. Groot potentieel aan kenniscentra (innovatie)  

De universiteitsstad Leuven wordt gekenmerkt door een netwerk van kennisinstellingen 

en bedrijven. Voor de creatieve sector is de aanwezigheid van de KULeuven en 

hogescholen essentieel voor hoogtechnologisch design, consultancy, nanotechnologie of 

IT. Het valt echter op dat de kruisbestuiving met andere (sub)sectoren van de creatieve 

industrie vooralsnog geen topprioriteit zijn voor de (associatie) K.U.Leuven. Dit is wel 

het geval voor de Brusselse hogescholen als Luca School of Arts (Sint Lukas) of Erasmus 

Hogeschool (RITS) door hun nauwe band met de audiovisuele sector. 

2. Opkomst van de Experience Economy 

De creatieve industrie wordt een vooruitgeschoven post in de beleveniseconomie. 

Daarbij verzwakt de trend van massaconsumptie, maar wil de consument een op maat 

gemaakt, uniek product. Zowel de communicatiesector (reclame), design (3D printing), 

nieuwe business modellen binnen de muzieksector en de opkomst van gepersonaliseerde 

applicaties spelen hierop in.  

3. De digitale ®evolutie 

De recente digitale revolutie is een mijlpaal voor de creatieve industrie. Door de opkomst 

van de e-commerce vallen de fysieke beperkingen weg die een rol spelen bij de distributie 

en ontstaat de mogelijkheid om nichemarkten te exploiteren. Dit heeft de 

distributiemogelijkheden van de hele creatieve sector revolutionair veranderd en 

uitgebreid. Verder gaf de digitale technologie – en ontwikkelingen van nieuwe software 

en applicaties –  aanleiding tot de opkomst van enkele nieuwe subsectoren, zoals 

webddesign, gaming of sociale media. Ook voor uitgeverijen, drukkerijen, journalisten,…  

Naast de digitale revolutie is er binnen de media en communicatiesector ook sprake van 

crossmediale tendensen, waarbij dezelfde mediacontent via verschillende kanalen tot bij 

de consument gebracht wordt. Het is een uitdaging voor de decreetgever om alert te zijn 

en tijdig een decretaal kader te voorzien dat de omgang met deze nieuwe mediavormen 

regelt. 

Door het gebruik van nieuwe technologieën (sociale media, interactieve digitale televisie) 

geeft de gebruiker – al dan niet bewust- veel persoonlijke informatie vrij. De overheid 

moet waakzaam zijn over de manier waarop deze informatie toegankelijk gemaakt kan 

worden. Tenslotte geeft internet ook aanleiding tot nieuwe types van klantenrelaties: 

crowdfunding, crowdsourcing, feedback op producten en diensten, user generated 

content, klantenbinding,…    
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Zwaktes: 

1. Te weinig internationaal 

Door het vele buitenland en het kleine binnenland (beperkte interne afzetmarkt) is 

internationalisatie voor de creatieve sector een must. Niet enkel gaat het hier vaak om 

micro-ondernemingen, maar de drempel om naar het buitenland te exporteren is vaak 

nog te hoog, ondanks de intrinsieke kwaliteit. Ondersteunende schakels zijn niet altijd 

even uitgebouwd of op de hoogte van de talrijke initiatieven, en dit is net noodzakelijk 

voor een succesvolle internationalisatie. Het klein aantal grote bedrijven doet wel voluit 

aan internationalisatie en is verantwoordelijk voor 40% van de hele omzet in de creatieve 

sector. Middelgrote bedrijven zijn nagenoeg afwezig. 

Niet dat het allemaal kommer en kwel is, naast de grote bedrijven, kunnen sectorale 

initiatieven als Design Vlaanderen, het Flanders Fashion Institute en Flanders Image een 

goede ondersteuning bieden voor internationale exposure voor onze bedrijven. Zoals 

opgemerkt in de visienota ‘Creatieve industrieën’ in Vlaanderen, is er zeker nog ruimte 

voor een betere internationale bundeling en communicatie, o.a. via het F.I.T., Brussels 

Invest&Export of het kantorennetwerk van Toerisme Vlaanderen.12    

2. Verdeelde slagorde door talrijke sectorale initiatieven 

De creatieve sector heeft moeite om met één stem te spreken. Elke subsector heeft wel 

één of meerdere sectorale organisaties, maar overkoepelend bestaat er weinig. Niet 

onlogisch als men weet dat 85% micro-ondernemingen zijn, samenwerking vaak moeilijk 

blijkt door tegenstrijdige belangen en de sector heel erg heterogeen is (12 subsectoren). 

Flanders DC tracht aan deze zwakte te verhelpen door de oprichting van een 

overlegplatform creatieve industrie dat vorig jaar een visienota heeft overhandigd aan de 

Vlaamse regering met tal van beleidsaanbevelingen.  

3. Tekort aan (cross-sectorale) samenwerking 

Samenwerkingen met een duidelijke win-win zijn zeker te vinden bij cross-sectorale 

samenwerking, ofwel samenwerking tussen verschillende subsectoren. Eén van de 

problemen is dat men elkaar cross-sectoraal amper kent en dat de creatieve sector – 

omwille van IP problemen en beperkte schaalgrootte – vaak niet open staat voor 

samenwerking. Ook in samenwerkingsverbanden met andere sectoren liggen nog veel 

opportuniteiten.  

Behalve in de design en communicatie(sub)sector, zijn er nog te weinig samenwerkingen 

tussen industriële productiebedrijven en de creatieve industrie. Hiervoor zijn 

verschillende redenen op te geven. De integratie in bestaande zakennetwerken verloopt 

vaak te stroef om alle opportuniteiten voor zowel de nieuwe als de bestaande 

ondernemingen ten volle te benutten. Klassieke ondernemingen zijn bovendien niet altijd 

overtuigd of op de hoogte van de meerwaarde van de creatieve sector: een goede 
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 Creatieve Industrieën in Vlaanderen. Visienota. Flanders DC. 2011. 43-44.  
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vormgeving of huisstijl, vernieuwing van de producten, materialen, verpakking,  

marketingcampagne of interieur kan voor de onderneming nochtans ideaal zijn om zich 

door deze te profileren en te onderscheiden.  

Uit de bevraging van 2007 door Lessius Hogeschool bij design bedrijven bleek ook dat 

de creatieve ondernemingen slechts in beperkte mate beroep doen op steun van 

overheidsorganisaties en andere ondersteunende organisaties en beroepsverenigingen.13  

4. Weinig doorgroeiers 

Meer dan 90% van de creatieve sector zijn micro-ondernemingen. Waar in Vlaanderen de 

kennisopbouw ook in de creatieve sector goed en solide is, vindt die kennis maar moeilijk 

haar weg naar groeibedrijven. Drempels die groei van creatieve bedrijven belemmeren 

zijn vaak een stuk inherent aan de sector. De projectfinanciering, parttimejobs, tijdelijke 

contracten, freelance-werk,… De creatieve industrieën kenmerken zich grotendeels door 

maatwerk dat vaak van nul herbegint. Dat maakt de productie van creatieve goederen en 

diensten een risicovolle onderneming met veel verzonken kosten die niet meer kunnen 

worden teruggewonnen.  

Vaak wordt er gewerkt met ‘losse medewerkers’ die dan projectmatig aan de slag kunnen. 

Op zich zorgt dit voor grote flexibiliteit, maar uit onderzoek van Lessius Hogeschool 

blijkt wel dat aan een dergelijk HR-beleid nadelen verbonden zijn: het werken met 

tijdelijk personeel blijkt namelijk ook nauw verbonden blijkt met cash flow problemen. 14 

Eén van de manieren om op een snelle en effectieve manier groei te genereren is een 

doorgedreven samenwerking, projectmatig of structureel – met andere creatieve 

bedrijven. Dit stimuleren is één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector. Uit de 

interviews komt wel een duidelijke voorkeur voor cross-sectorale samenwerking (met 

rechtstreekse concurrenten blijft de drempel – gezien de moeilijke budgettaire situatie in 

de audiovisuele, muziek- en reclamesector – heel erg hoog.  

5. Te weinig risicokapitaal 

Uit het onderzoek van Concreas blijkt dat een gezonde financiële structuur met 

voldoende startkapitaal en eigen middelen, vanaf de start misschien wel de belangrijkste 

succesfactor is. Nieuwe bronnen van inkomsten zijn ook mogelijk binnen de 

platenindustrie, maar die vergen vaak radicale innovaties en grotere investeringen. De 

beschikbaarheid van risicokapitaal om dergelijke projecten te ondersteunen is heel 

cruciaal.  

De financieringsproblematiek is een cruciaal (pijn-)punt bij vele jonge, creatieve 

ondernemers. Dit leunt nauw aan bij de nood aan bundeling van informatie èn bij 

                                                           

13 NAUWELAERTS, Y. en FRANCK, T. Kritische succesfactoren van startende en jonge bedrijven in 

de design sectoren. In: Tijdschrift voor Economie en Management. Vol. LII, 1, 2007.  85.  

14 NAUWELAERTS, Y. en FRANCK, T. Kritische succesfactoren van startende en jonge bedrijven in 

de design sectoren. In: Tijdschrift voor Economie en Management. Vol. LII, 1, 2007.  84. 
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bedrijfseconomische kennis, maar omwille van het hoge aantal starters en het hoge aantal 

micro-ondernemingen die zo typisch zijn voor de sector, behandelen we het hier apart. 

Ondanks het CultuurInvest team van PMV, blijft de risicokapitaalmarkt in Vlaanderen en 

Brussel erg onderontwikkeld. Een bedrijf dat hieraan innovatief probeert te verhelpen is 

Angel.me dat specifiek doelt op crowd funding en risicokapitaal voor creatieve start-ups. 

Een andere optie is het innovatieve Business Angel netwerk Vlaanderen (BAN), waar 

startende of groeiende ondernemers op zoek naar risicokapitaal in contact worden 

gebracht met informele private investeerders, de zogenaamde Business Angels. Deze 

Business Angels brengen niet alleen geld in maar ook hun eigen know-how, ervaring en 

contacten.  
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Bedreigingen 

1. Onzeker statuut van fiscale stimuli 

Veel initiatieven gebeuren onder impuls van de tax shelter of omwille van grote subsidies. 

Indien deze wegvallen, is het maar de vraag of deze zullen blijven bestaan. Voorlopig 

leeft echter het gevoel dat de maatregel een dermate groot succes is – door de inherente 

win-win voor alle betrokken partijen – dat een afschaffing niet als realistisch wordt 

beschouwd. Enig minpunt is dat het sommige spelers enkel om dat financieel voordeel te 

doen is. Door het overduidelijke succes, zijn ook andere subsectoren vragende partij 

voor een taks shelter, zoals Mode of Gaming.  

Dat de creatieve sector bijzonder snel op de man kan spelen en zo impact kan creëren, 

bleek bij de aangekondigde verhoging van de belasting op auteursrechten van 15% tot 

25%. Na een lawine aan (media)protest, liet de regering deze beslissing vallen.  

2. Onvoldoende afstemming van onderwijs  

Enerzijds heeft de opleiding in de scholen het moeilijk om de vraag van de arbeidsmarkt 

te volgen. Binnen de creatieve of artistieke opleidingen wordt te weinig de nadruk gelegd 

op ondernemerschap. Er bestaat een sterke nood aan steun en begeleiding van de jonge 

creatieve ondernemers op het vlak van management en bedrijfsbeheer, informatie- en 

kennisoverdracht en professionalisering. De vaak uitmuntende kwaliteiten van jonge 

creatieve ondernemers binnen hun eigen werkveld gaan nog al te vaak verloren wegens 

hun gebrek aan voldoende managementvaardigheden, kennis van bedrijfsbeheer, 

financiële of verkoopaspecten. Het PLATO opleidings- en begeleidingstraject van Voka 

en Flanders DC – CreativeXchange – tracht hieraan te verhelpen.  

Bij de hoogtechnologische creatieve sector (IT, 3-D printing, …) is er een nijpend tekort 

aan gekwalificeerd personeel. Het gaat hier in de eerste plaats om ingenieurs, maar 

bedrijven zijn ook op zoek naar economisten, communicatie of marketing adviseurs en 

creativelingen tout court, voor wie de drempel naar zo’n bedrijf nog vaak te hoog blijkt. 

Maar praktijkgerichte stages in het curriculum en extra opleidingsmogelijkheden via 

tweedekansonderwijs, kunnen hier een oplossingen bieden.  

3. Technologische ontwikkelingen ondergraven I.P.R. 

Technologische evoluties maken het mogelijk om heel wat auteursrechtelijk beschermde 

werken op een snelle manier te vermenigvuldigen en te verspreiden. Dat creëert een 

spanningsveld: aan de ene kant biedt het internet ongekende distributiemogelijkheden, 

aan de andere kant stelt het auteursrechtelijk beschermde werken bloot aan piraterij, 

namaak en auteursrechtelijke inbreuken. Ondanks veel inspanningen – ook van de 

overheid- lijkt het vooralsnog niet mogelijk om hier een halt aan toe te roepen. Toch zijn 

er ook positieve evoluties. Legale downloadsites zoals iTunes of TuneTribes veroveren 
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veel marktaandeel en een gezamenlijk betaalportaal voor Belgische online kranten staat in 

de steigers… 

4. De economische crisis 

Globaal lijkt de creatieve sector meer resistent tegen economisch onweer dan de 

traditionele productiebedrijven (hogere groeicijfers). Die groeicijfers zijn evenwel erg 

(sub)sector gebonden. De crisis (en het gesnoei in budgetten) wordt in elk geval gevoeld 

in die subsectoren die dicht bij de gesubsidieerde sector aanleunen (audiovisueel, 

podiumkunsten of muziek). De drie subsectoren die erg dicht bij de eerder traditionele 

industrie staan (architectuur, design en communicatie) zijn evenmin immuun voor de 

algemene economische crisis, precies omwille van hun afhankelijkheid van B2B klanten.  

Deze SWOT is dan ook een pleidooi om het wettelijk kader, de financiële stimuli 

(subsidies) en de opleidingsinitiatieven vanuit de overheid vol te houden. Niet enkel om 

de creatieve sector as such, maar evenzeer omdat ze één van de belangrijke sleutels tot 

duurzame innovatie en toekomstgerichte economie is en blijft (switch naar een experience 

economy, de digitale revolutie of de verdere uitbouw van centers of excellence).  
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Annex 1: Projecten in de pijplijn 

Vanuit de stad Vilvoorde is recent ook een project ingediend bij de oproep 

‘ondernemingsvriendelijke gemeente’ (ViA). Daarbij wordt ook nagegaan in welke mate 

een gemeentelijke overheid de bestaande audiovisuele cluster verder structureel kan 

ondersteunen. Dit is zonder twijfel één van de belangrijkste creatieve clusters in de regio. 

Om de samenwerking tussen creatieve bedrijven te stimuleren worden in het najaar 

verschillende initiatieven genomen, onder andere de oproep Innovatie en Creatieve 

Industrie van het kabinet Lieten, met 500.000 euro voor de opbouw van een aantal 

inspirerende samenwerkingsverbanden waarin de brug tussen creatieve industrieën en 

andere sectoren wordt gemaakt. 

Dezelfde roep om samenwerking  - specifiek tussen de creatieve industrie en de 

productiebedrijven – bracht Flanders DC ertoe om in 2013  samen met Flanders Smart 

Hub een seminariereeks op te stellen rond best cases en netwerkmomenten 

(www.creativewalkietalkies.be). 

  

 
  

http://www.creativewalkietalkies.be/
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