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FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

Flanders District of Creativity is de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit, opgericht in
2004 door de Vlaamse regering. Flanders DC heeft als missie om ondernemend Vlaanderen
creatiever te maken en creatief Vlaanderen ondernemender.

Flanders DC bouwt aan kennis, sensibiliseert en ontwerpt handige hulpmiddelen voor wie creatief
en ondernemend aan de slag wil. Daarom heeft Flanders DC een kenniscentrum opgericht aan de
Vlerick Leuven Gent Management School en de Antwerp Management School. Onderzoeksthema’s
zijn: innovatie, ondernemerschap, internationalisering en de creatieve industrie.
Flanders DC richt zich op ondernemers, leerkrachten, leerlingen, beleidsmakers en het grote
publiek. Zo kan je een gratis online opleiding creatief denken volgen, je creativiteit testen, een
brainstormkit bestellen, een ondernemer uitnodigen in je klas of op je event, deelnemen aan De
Bedenkers-Klaseditie en in een online game ontdekken hoe je als manager scoort op innovatie.
Ondernemingscreativiteit is voor Flanders DC geen doel op zich, maar een middel om van
Vlaanderen een internationale topregio te maken met verhoogde concurrentiekracht. Dat is nodig
om Vlaanderen economisch gezond te houden en nieuwe jobs te creëren. Flanders DC wil daaraan
meewerken door meer ondernemingscreativiteit enerzijds en een sterkere creatieve industrie
anderzijds. Dankzij ondernemingscreativiteit vinden bedrijven nieuwe, innovatieve en creatievere
antwoorden op hun huidige en toekomstige uitdagingen. Ze kunnen anticiperen op evoluties. Dat
geeft hen een concurrentieel voordeel. Met ondernemingscreativiteit bedoelen we de niettechnologische aspecten van innovatie.
Flanders DC gelooft daarbij dat creativiteit en innovatie geboren worden in het maken van nieuwe
combinaties. Flanders DC wil daarom ook een netwerkingplatform zijn waarop verschillende
initiatieven, bedrijven en regio’s elkaar makkelijk kunnen vinden. Op die manier wil Flanders DC
snelle en nieuwe combinaties tussen spelers uit verschillende domeinen faciliteren.

Meer info: www.flandersdc.be . tel.016 24 29 24 . e-mail info@flandersdc.be
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INLEIDING

1

In een voorstudie van het Kenniscentrum (Guiette, Schramme & Vandenbempt, 2010) werden de
fundamenten gelegd voor een afbakening van een blauwdruk voor de impactanalyse van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen. De Creatieve Industrieën in Vlaanderen werden gedefinieerd als “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 sectoren: Architectuur, Audiovisuele sector, Beeldende kunsten, Cultureel erfgoed,
Design, Gaming, Gedrukte Media, Mode, Muziek, Nieuwe Media, Podiumkunsten en Reclame &
Communicatie.
Dit onderzoeksrapport kadert in de opdracht van het Flanders DC – Antwerp Management School
Kenniscentrum om Creatief Vlaanderen meer ondernemend te maken. Hierbij werden in eerste
instantie de waardenetwerken per sector in kaart gebracht, evenals de bedrijfseconomische impact
van elke sector. Ook in de internationale literatuur wordt de Creatieve Industrie steeds vaker naar voor
geschoven als belangrijke bijdrager tot de economische realiteit. Enerzijds draagt zij door haar zeer
specifieke karakter sterk bij tot een gunstig klimaat voor het aantrekken van creatieve kenniswerkers
en het verbreden van eenieders visie zodat nieuwe combinaties tot stand komen (Florida, 2002).
Anderzijds komen de Creatieve Industrieën ook steeds meer onder de aandacht als economische
entiteit op zich.
Dit onderzoeksrapport is een vervolg op het onderzoek naar de mapping en bedrijfseconomische
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impact van de Creatieve Industrieën waarbij de bedrijfseconomische impact verder wordt aangevuld
met de symbolische impact. In eerste instantie ontleden we het concept symbolische waarde in
verschillende componenten om het begrip tastbaarder en concreter te maken. Vervolgens wordt via
een sectorbevraging en een publieksbevraging een eerste exploratieve inschatting gemaakt van deze
verschillende symbolische waardecomponenten. Tot slot worden de resultaten van deze analyse
besproken.
De analyse en meting van symbolische waarde is een controversieel gegeven waarbij zowel in de
wetenschappelijke als de managementliteratuur weinig tot geen pogingen ondernomen zijn om een
meetinstrumentarium te ontwikkelen. De unieke bijdrage van deze oefening bestaat dan ook
hoofdzakelijk in de ontwikkeling van een conceptueel kader om het begrip symbolische waarde te
operationaliseren en te concretiseren. Verdere inspanningen zullen echter geleverd moeten worden
om valide meetinstrumenten te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk de resultaten van dit eerste
onderzoek te kaderen binnen de besproken beperkingen van deze studie.
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SYMBOLISCHE WAARDE VAN DE CREATIEVE
INDUSTRIEËN
ALGEMENE AANPAK
Creatieve Industrieën worden zowel in de internationale literatuur als in de praktijk bestempeld als
bijzonder. Deze bijzonderheid wordt vaak geïnterpreteerd als de symboliek die ermee samenhangt,
namelijk het overbrengen van een welbepaalde impliciete of expliciete boodschap of betekenis.
Symboliek wordt in dit rapport opgevat als een zekere „symbolische waarde‟ die de bedrijfseconomische
waarde overstijgt of aanvult. Zo wordt de waarde van de Creatieve Industrieën voorgesteld als de som
van hun bedrijfseconomische waarde enerzijds, en hun symbolische waarde anderzijds. De
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bedrijfseconomische waarde van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen werd in een vorige studie
uitvoerig toegelicht en daadwerkelijk berekend. De symbolische waarde vormt dan het onderwerp van
deze studie. Het gaat hier evenwel niet om een kwantitatieve meting aan de hand van concrete cijfers,
maar om een concrete omschrijving, beschrijving en kwalitatieve inschatting van deze symbolische
waarde.
In een eerste fase wordt kort stilgestaan bij de gevolgde methodologie om de symbolische waarde van
de Creatieve Industrieën in Vlaanderen te meten, en wordt het ontwikkelde framework toegelicht dat we
gebruikt hebben om deze meting uit te voeren. Daarna worden de resultaten van twee analyses
weergegeven: enerzijds de expertenbevraging uitgevoerd via workshops, anderzijds de publieksbevraging via een panel-survey. Beide resultaten worden met elkaar vergeleken en preliminaire
conclusies worden eveneens naar voren geschoven.
Om pragmatische redenen werden de 12 sectoren van de Creatieve Industrieën herleid tot drie
verschillende clusters, naar analogie met onderzoek dat gevoerd wordt in Nederland (Rutten et al.,
2010):
Kunsten & Erfgoed
Beeldende kunsten
Podiumkunsten
Muziek
Cultureel erfgoed

Media & Entertainment
Audiovisuele sector
Gedrukte media
Nieuwe media
Gaming

Creatief Zakelijke Dienstverlening
Architectuur
Design
Mode
Reclame & communicatie

Een eerste cluster vormen de Kunsten & Erfgoed. Voor de creatieve productie binnen dit domein geldt
doorgaans dat artistieke motieven en een bepaalde esthetische noodzaak centraal staan en pas in
tweede instantie andere motieven, zoals economische, een rol spelen. Meer dan in andere onderdelen
van de creatieve industrie staat in de kunsten het artistieke en creatieve genie centraal. In het domein
van het erfgoed gaat het vooral om de erkende historische waarde. De maker of de auteur is een
belangrijke figuur.
De tweede cluster is de Media- en Entertainmentindustrie. Deze cluster opereert op de consumentenmarkt en is in vergelijking met de kunstensector zeer marktgedreven. Het overgrote deel van de
inkomsten komt van de exploitatie van goederen en diensten op de markt. Overheidssubsidie speelt
over het geheel genomen een kleinere rol. In deze cluster is de centrale plaats van technologie
opmerkelijk.
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De Creatief Zakelijke Dienstverdeling vormt de derde cluster. Organisaties en bedrijven die hiertoe
gerekend worden, opereren op de zakelijke markt. De basis van de activiteiten van deze creatieve
bedrijven is dat ze helpen de concurrentiepositie van andere bedrijven te vergroten. Dat doen ze door
betekenis en belevingsaspecten van hun producten en diensten te verbeteren, of in meer algemene zin,
ervoor te zorgen dat de producten en diensten ook culturele aansluiting hebben bij de beoogde
doelgroep. Deze cluster van de creatieve industrie lijkt in meer opzichten een mengvorm van de
vorigen. Het combineert een hoge mate van waardering van artisticiteit en grensverleggendheid met
een duidelijke marktgerichtheid.
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METHODOLOGIE
Onze opdracht bestaat erin om naast de bedrijfseconomische impact van de Creatieve Industrieën in
Vlaanderen, de symbolische waarde in kaart te brengen. Deze symbolische waarde wordt dikwijls,
zowel door experten als in de praktijk, aangekaart als het onderscheidend vermogen van de Creatieve
Industrieën. Echter, zowel in theorie als in de praktijk, is deze symbolische waarde amper gedefinieerd,
amper geconcretiseerd. De doelstelling van dit onderdeel van het rapport is dan ook om volgende
onderzoeksvraag te beantwoorden: “Wat is de symbolische waarde van de Creatieve Industrieën in
Vlaanderen en waaruit bestaat deze symbolische waarde concreet?”
Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvraag is een methodologie ontwikkeld die uit drie
verschillende stappen bestaat:
1. In een eerste fase heeft het onderzoeksteam een framework opgesteld om het concept
„symbolische waarde‟ te definiëren en te concretiseren. Gebaseerd op wetenschappelijke
literatuur en vertrekkend van het model van David Throsby rond „cultural value‟ werden
verschillende componenten van symbolische waarde geïdentificeerd en beschreven. Deze
componenten werden vervolgens omschreven aan de hand van de literatuur en
geoperationaliseerd via concrete beschrijvingen.
2. In een tweede fase, werden drie workshops georganiseerd, één voor elke cluster, waarbij zowel
experten als spelers uit de sectoren werden uitgenodigd. Deze gefaciliteerde workshops
hadden als doel de experten te bevragen over wat symbolische waarde volgens hen betekent.
In eerste instantie werden de deelnemers gevraagd om hun interpretatie van de symbolische
waarde van hun sector te verwoorden, waarna in een tweede fase de informatie werd
gekoppeld aan het gebruikte framework.
3. In een derde fase werd een publieksbevraging uitgevoerd aan de hand van een panel-survey
met 1.000 respondenten. Deze bevraging peilde naar het relatief belang van de verschillende
deelcomponenten van de symbolische waarde in de drie clusters aan de hand van drie open
vragen en een reeks van 21 statements die gescoord moesten worden.

Stap 1: opstellen framework „symbolische waarde‟
Inleiding
De symbolische waarde van een object of ervaring zit in de capaciteit van de Creatieve Industrieën
om symbolische boodschappen over te brengen en symbolische betekenissen aan het licht te brengen
(Throsby, 2000). Deze definitie van cultuureconoom David Throsby dekt de lading en spreekt tot de
verbeelding. Ze laat echter niet toe het concept „symbolische waarde‟ te operationaliseren. Throsby
wijst zelf ook op de moeilijkheid om de anders-dan-economische waarde van kunst en cultuur te duiden,
laat staan te meten. In het onderstaande verkennen we het concept, om te komen tot een functionele
invulling van de „symbolische waarde‟ van de Creatieve Industrieën, met het oog op een toetsing van de
perceptie en invulling ervan bij zowel experten (workshops) als een representatief staal van de
bevolking (panel-survey).
In de economische literatuur wordt courant een onderscheid gemaakt tussen economische waarde en
„andere‟ waarde. Over de invulling van die andere waarde(n) is er geen consensus. Een discrepantie
tussen economische en andere waarde kan al herkend worden in de Marxistische theorie die stelt dat
ieder gebruiksvoorwerp vanuit twee perspectieven benaderd kan worden: vanuit het perspectief van
kwantiteit enerzijds en kwaliteit anderzijds. Het concept „waarde‟ incorporeert zowel een „omvang‟ als
een „substantie‟, wat tot gevolg heeft dat ieder object naast een ruilwaarde ook een gebruikerswaarde
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heeft (Marx, 1867). De ruilwaarde behelst een economische waarde, terwijl de gebruikerswaarde wijst
op de voordelen die een consument erbij heeft.
Specifiek gerelateerd aan de kunsten, stelt Bruno Frey de zogenaamde „external effects of arts‟
tegenover de economische waarde of effecten van kunst en cultuur. Hij omschrijft die externe effecten
als die welvaartbevorderende effecten van artistieke activiteiten die niet kunnen gevat worden door de
markt en die de tussenkomst van een overheid legitimeren (Frey, 2008). Hij oriënteert zich op die
manier vooral op een maatschappelijk belang van de kunsten. Voor David Throsby gaat het naast een
economische waarde om een culturele waarde die hij toeschrijft aan het artistieke of culturele object
zelf. Hij hanteert het begrip culturele waarde meermaals, en met meerdere invullingen, maar lijkt er
telkens mee te willen benadrukken dat er naast een economische waardebepaling van kunst en cultuur
ook een lange traditie van cultureel humanisme en modernisme bestaat waarin de werkelijke waarde
van een kunstwerk gezocht wordt in de intrinsieke kwaliteiten van het object. Dat is in de esthetische,
artistieke of bredere culturele waarde dat het mogelijk bezit (Throsby, 2000). Elders stelt hij dat de
culturele waarde de betekenissen reflecteert die uitgedrukt worden door kunstwerken, artefacten,
teksten, performances, rituelen en gebruiken (Throsby, 2008), dus koppelt hij opnieuw een waarde aan
het object zelf, als ware het niet te vatten, zeker niet in financiële termen. We merken dat in de literatuur
deze twee benaderingen naast elkaar voorkomen: enerzijds de idee dat (culturele) objecten een
intrinsieke waarde bezitten (Throsby, 2008; Ginsburgh & Weyers, 2005), anderzijds dat de waarde
ervan verankerd zit in het nut of de betekenis die de gebruiker of de maatschappij ermee ervaart (Marx,
1867; Frey, 2008; Throsby, 2000).
Ook andere auteurs zien een dichotomie in waarde. Graeber (2001) gebruikt de termen utility-gebruik,
naast significance-betekenis. En Klamer (1996) stelt een spanning vast tussen de meetbare en
onmeetbare waarden van cultuur (Klamer 1996).
Dat de economische en culturele waarde van een object verstrengeld zijn, of minstens op elkaar
inspelen, reflecteert het begrip „tweelingconcepten van waarde‟ (Hutter & Throsby, 2008). Waarde is
een sociaal geconstrueerd verschijnsel en de bepaling ervan en bijgevolg ook de prijs (als uitdrukking
van waarde) kunnen niet geïsoleerd worden van de sociale context waarin die processen voorkomen
(Throsby, 2000). Waarde is volgens Hutter & Throsby (2008:13) “multidimensional, qualitative, shifting,
and contested, without an agreed unit of account by which it can be measured.” De auteurs wijzen erop
dat „waarde‟ een dynamisch gegeven is, en bovendien relatief: waarden veranderen in de tijd en kunnen
ook individueel en maatschappelijk anders bepaald worden.
Sommige objecten die veel waarde voor iemand hebben, speciaal zijn voor iemand, zijn niet
noodzakelijk objecten met grote (b.v. esthetische) waarde. De reden daarvoor ligt volgens
Csikszentmihalyi (1991) bij de betekenis van de objecten. Hij spreekt in dat verband van een
„symbolische ecologie‟. Iemands huis, bijvoorbeeld, is een netwerk van objecten, dat verwijst naar
betekenissen die zin geven aan de levens van de bewoners. De oorsprong van de waarde ligt in dit
perspectief niet in een waarde inherent aan het object, maar in de waarde die iemand eraan toekent,
affectief of cognitief. Dus is er een intrinsieke dimensie van waarde, naast een extrinsieke. Bovendien
stellen we bij verschillende kunstvormen en creatieve „makers‟ de laatste decennia een verschuiving
vast van het louter vormgeven aan objecten en informatie, naar het veroorzaken van allerlei soorten
ervaringen. Het gaat om een verschuiving van louter fysieke en cognitieve factoren naar de emotionele,
sociale en culturele context waarin producten bewegen en in interactie met de gebruiker gaan (Boztepe,
2007). Objecten krijgen met andere woorden pas hun volle betekenis of waarde in die interactie met
een individu. In die zin is waarde relatief en wordt ze contextueel bepaald.
We kunnen dus de twee eerder beschreven perspectieven op waarde (waarde intrinsiek aan het object
en waardebepaling niet los van het individu of de maatschappij) met elkaar verbinden. Nog een stap
4
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verder kunnen we ervan uitgaan dat niet alleen aan het kunst- of cultuurobject zelf een waarde
verbonden is, of toegekend kan worden, maar dat bovendien verschillende vormen van waarde
ontspringen bij de omgang of ervaring van kunst, cultuur en creatieve producten. Men kan denken aan
zaken zoals efficiëntie, spel, schoonheid, status of ethiek (Holbrook, 1999). Boztepe (2007) deelt deze
in vier grote clusters in: gebruikswaarde of nut, sociale betekenis, emotionele waarden en spirituele
waarden. In haar benadering herkennen we een instrumentele waarde van kunst, cultuur en creatieve
objecten, met enerzijds waarde als een functie van nut of betekenis, en anderzijds waarde als de
capaciteit om emoties en spiritualiteit aan te wakkeren. Ook de econoom Frey (2008) duidt vier vormen
van waarde aan, namelijk exchange value, consumption value (benefits), experience value, en valuation
as a public good. De ruilwaarde en consumptiewaarde kunnen gerelateerd worden aan een functionele,
economische waarde van een goed, terwijl de ervaringswaarde en de waardering van iets als een
publiek goed, stoelen op andere waardeconcepten en waarderingsvormen. Hij benadrukt hiermee zowel
de individuele ervaring als de maatschappelijke validering.
Er is in dat verband een subtiel onderscheid tussen een aantal concepten, namelijk valideren,
waarderen, valoriseren en evalueren. Ook in de Engelse taal komt dit duidelijk tot uiting: to value is het
appreciëren van een bestaande waarde, terwijl to valorize betekent dat ergens toegevoegde waarde
aan wordt gegeven (Avrami et al., 2000). Daaraan kan nog evalueren (to evaluate) gekoppeld worden,
bijvoorbeeld van de esthetische kwaliteiten van een object (Ginsburgh & Weyers, 2005). En valideren
(to validate) slaat dan eerder op het bekrachtigen van waarde, bijvoorbeeld door de maatschappelijke
erkenning van iets.
Voorgaande schets geeft aan dat het bepalen van „symbolische‟ waarde van een object geen sinecure
is. Voor het meten van waarde ontbreekt een standaardeenheid voor analyse. Throsby (2003) doet het
voorstel voor een deconstructie van het concept en maakt een opdeling ervan in een esthetische
waarde (schoonheid en harmonie), een spirituele waarde (begrip, verlichting, inzicht), een sociale
waarde (connectie met anderen, een identiteitsgewaarwording), een historische waarde (connectie met
het verleden) en een symbolische waarde (drager van betekenis) (Throsby, 2003). Wij connecteren aan
Throsby, en laten ons inspireren door de genoemde auteurs, om tot het volgende waardenschema te
komen.
Deze waarde van de Creatieve Industrieën laat zich onderbrengen onder het koepelbegrip „symbolische
waarde‟. Een eerste dimensie van deze symbolische waarde is intrinsiek, gerelateerd aan het object, en
kent twee categorieën, namelijk de esthetische waarde en historische waarde. Een tweede dimensie
slaat op de instrumentele waarde en behelst een belevingswaarde, een educatieve waarde, een
spirituele waarde en een identiteitswaarde. De manier waarop kunst, cultuur en creatieve objecten
gepercipieerd en gewaardeerd worden, maakt een derde dimensie van het waardeconcept uit. Hier kan
een onderscheid gemaakt worden tussen emotionele waarde en cognitieve waarde. Tot slot hebben de
Creatieve Industrieën een sociaal-maatschappelijke waarde of impact.
INTRINSIEKE waarde, aan
het object gerelateerd
Esthetisch
Historisch

INSTRUMENTELE
waarde, een mogelijk
effect van de ervaring
Beleving
Educatief
Spiritueel
Identiteit

Receptie bij het
INDIVIDU

Receptie bij een
MAATSCHAPPIJ

Emotioneel
Cognitief

SociaalMaatschappelijk
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Uitwerking van de waardedimensies
In dit deel werken we de vier onderscheiden dimensies verder uit door ze kort te omschrijven en een
aantal karakteristieken weer te geven.
INTRINSIEKE WAARDE
Een eerste onderdeel van de symbolische waarde van de Creatieve Industrieën is wat we de intrinsieke
waarde kunnen noemen. Deze waarde kan niet los gezien worden van het object zelf. In die zin is
waarde een kwaliteit van een object. We kunnen hierbij een opdeling maken in een esthetische en
historische waarde.
Esthetische waarde
De esthetische waarde van een object of ervaring wordt gevormd door de esthetische
kwaliteiten die het/ze bezit. Het gaat in de eerste plaats om de (kwaliteit van) schoonheid
inherent aan het object (Throsby, 2003).
Nauw aansluitend bij esthetische waarde is de artistieke waarde. Door bepaalde technische
kwaliteiten of door een uitgesproken creatieve uitstraling kan een object esthetisch ervaren
worden, dus esthetische waarde hebben.
Historische waarde
Van historische waarde van een object is sprake wanneer het een bijdrage levert of heeft
geleverd aan de geschiedenis.
Naar analogie daarmee kunnen we spreken van kunst- of cultuurhistorische waarde: het gaat
dan om de bijdrage die een kunstwerk of genre levert of heeft geleverd aan de
kunstgeschiedenis of cultuurhistorie (Shusterman, 2008).
Er is een verschil met esthetische waarde omdat een kunstwerk een status gekregen kan
hebben of deel kan uitmaken van een invloedrijke traditie, zonder dat we het (nog) mooi vinden.
INSTRUMENTELE WAARDE
Een tweede facet van de symbolische waarde vormt de instrumentele waarde. Het gaat hier om de rol
of functie die een object of ervaring kan hebben voor een individu, of bij uitbreiding de maatschappelijke
doeleinden. Vaak ervaart iemand die waarden onmiddellijk en motiveren deze ervaringen mensen om
meer van deze ervaringen op te zoeken (McCarthy et al., 2004).
Belevingswaarde
De belevingswaarde van een object of ervaring ligt in het feit dat het/ze mensen bezig houdt, en
bovendien plezier en ontspanning kan bezorgen.
Dat plezier kan ontstaan doordat de ervaring prettig is, maar ook mooi, verrassend, nieuw, enz.
Entertainment en plezier worden aangegeven de voornaamste reden tot cultuurparticipatie te
zijn (Environics Reasearch group, 2010).
Educatieve waarde
De educatieve waarde zit in de potentie die de Creatieve Industrieën hebben om intellectueel
en cultureel kapitaal te creëren bij gebruikers en niet-gebruikers (Frey, 2008).
Intellectueel kapitaal is iemands kennis, capaciteiten en vaardigheden en zorgt ervoor dat
iemand in staat is waarde te creëren en iets van zijn leven te maken. Cultureel kapitaal zijn de
vaardigheden die iemand bezit om zich toe te eigenen wat sociaal bepaald wordt als zijnde
waardevol (Bourdieu, 1986). Beide vormen van kapitaal nemen cumulatief toe.
De educatieve waarde van de Creatieve Industrieën kan men zelf ervaren (tijdens het bekijken,
lezen, gebruiken), of ze kan gemedieerd worden. Te denken valt aan cultuureducatie op
scholen.
De educatieve waarde heeft een korte en lange termijncomponent.
Men kan de educatieve waarde belangrijk vinden voor zichzelf, of voor anderen.
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Spirituele waarde
De spirituele waarde zit in de betekenis die een object of ervaring kan genereren (Throsby,
2000). Die betekenis is dan eerder filosofisch of existentieel.
Spirituele waarde kan ervaren worden door het loutere opgaan in de beleving, dus op het
moment zelf, en veruitwendigt zich in een geluksgevoel.
Spirituele waarde kan ook gecreëerd worden door het verwerken van de beleving, in de vorm
van bewustwording en zingeving (achteraf).
Identiteitswaarde
De Creatieve Industrieën kunnen een rol spelen in de identiteitscreatie van een individu, of in
identiteitsbeleving.
Die identiteitsbeleving overstijgt soms het individu, wanneer het gaat om een gevoel van
verbondenheid met een groep of gemeenschap of van culturele identiteit (McCarthy et al.,
2004).
In sommige gevallen hebben goederen voor iemand waarde, omdat ze doorgaan voor een
indicator van sociale status (Veblen, 1899). De Creatieve Industrieën fungeren op die manier
als een teken dat bepaalde boodschappen en beelden communiceert, los van hun intrinsieke
doel (Baudrillard, 1983).
INDIVIDUELE WAARDE
Met de individuele waarde van de Creatieve Industrieën bedoelen we de manier waarop ze
gewaardeerd worden. De instrumentele waarde komt het individu ook ten goede, maar hier gaat het
eerder om het effect van het hechten van waarde, of de oorsprong van de waardering, en dit situeren
we bij het individu zelf. We maken een onderscheid tussen twee grote categorieën: emotionele en
cognitieve waarde. We gaan er kortom van uit dat de Creatieve Industrieën emotioneel kunnen raken
en intellectueel kunnen prikkelen, of een combinatie van beide.
Emotionele waarde
De affectieve of emotionele waarde heeft tijdsdimensies: er kan een onderscheid gemaakt
worden tussen emotionele waarde op korte, middellange en lange termijn.
De emotionele waarde op korte termijn is wat Csikszentmihalyi (1991) een flow experience
noemt: het gaat om de innemende beleving, het geabsorbeerd worden door de ervaring.
Op lange termijn kunnen de Creatieve Industrieën, een gezondheidseffect hebben. Het gaat om
het zich goed in zijn vel voelen door kunst en cultuur. Sommigen wijzen bovendien op het
therapeutische effect op het geestelijke en lichamelijke welzijn (McCarthy et al., 2004). Frey &
Eichenberger (1995) spreken van psychische voordelen.
Tussen die twee in, op middellange termijn, kunnen de Creatieve Industrieën leiden tot welzijn
door inzicht (Throsby, 2000).
Cognitieve waarde
De Creatieve Industrieën kunnen leiden tot welzijn of plezier door kennis (Throsby, 2000).
De cognitieve waarde zit daarnaast in de ontwikkeling van vaardigheden zoals creatief en
kritisch denken en mathematische vaardigheden, maar ook in bepaalde eigenschappen zoals
zelfdiscipline en besef van verantwoordelijkheid, die op hun beurt kunnen leiden tot de toename
van kennis en vaardigheden.
Zo zijn de Creatieve Industrieën in staat tot de ontwikkeling en verbetering van attitudes en
vaardigheden die het leerproces en schoolprestaties en bevorderen (McCarthy et al., 2004).
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MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Sociaal-maatschappelijke waarde
Het evenementiële karakter van de Creatieve Industrieën kan leiden tot de bevordering van
directe sociale interactie tussen leden van een gemeenschap.
De maatschappelijke waarde zit bovendien in het feit dat ze in staat zijn tot de creatie van een
gevoel van gemeenschapsidentiteit en tot de opbouw van sociaal kapitaal (McCarthy et al.,
2004). In die optiek zijn ze waardevol ten behoeve van maatschappelijke integratie en
gemeenschapsvorming.
Die maatschappelijke waarden of voordelen kunnen pas gerealiseerd worden na herhaalde
ervaringen op het niveau van het individu (McCarthy et al., 2004). Door herhaalde
cultuurbeleving neemt iemands cultureel kapitaal toe, wat leidt tot attitudes en vaardigheden
(b.v. verhoogde empathie, inzicht in andere denkwerelden) die een effect hebben op sociale
processen.
Op het niveau van het individu gaat het dus om leren en gedragsveranderingen, terwijl het op
maatschappelijk niveau om sociale en economische veranderingen draait (McCarthy et al.,
2004). Die eerstgenoemde zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een maatschappelijke
impact.
Na de definitie van de verschillende componenten van het concept symbolische waarde, werden per
component drie vragen opgesteld om te peilen naar de beleving van de consument. De verdere
uitwerking van deze vragenlijst wordt toegelicht in stap 3.

Stap 2: Workshops
Nadat het concept symbolische waarde werd gedefinieerd en geoperationaliseerd, heeft het Flanders
DC Kenniscentrum aan de Antwerp Management School drie workshops georganiseerd waarbij
experten en actoren uit de drie clusters werden uitgenodigd. Bij de samenstelling van de workshops
werd gestreefd naar een evenwicht tussen de verschillende sectoren waaruit de cluster is
samengesteld. Tevens werd de focus gelegd op de kerncreatieve schakels, vermits de creatie van
symbolische waarde hoofdzakelijk plaats vindt bij de actoren uit deze kerncreatieve schakels.
Deelnemers van deze workshops staan vermeld in de bibliografie van dit rapport.
5

De workshops, gefaciliteerd door Prof. dr. Annick Schramme , hadden een dubbele doelstelling en
werden ook rond deze twee doelstellingen gestructureerd:
Enerzijds werd aan de verschillende deelnemers gevraagd wat volgens hen de symbolische
waarde van de Creatieve Industrieën omvat, refererend naar de sector waarin zij actief zijn.
Anderzijds werden de aangekaarte elementen gelinkt aan het voorgestelde framework en werd
daarover verder gediscussieerd.
De verkregen informatie tijdens de workshops werd gecapteerd door de workshop digitaal op te nemen
en door de ideeën te noteren op een flipchart. Deze informatie werd verder geanalyseerd door de
aangekaarte beschrijvingen te klasseren per geïdentificeerde waarde en het opnemen van een
restcategorie. De statements van de deelnemers werden vervolgens geconsolideerd door de
onderzoekers tot een samenvatting van de meest aangekaarte argumenten per waarde. Deze analyse
wordt verder in dit rapport behandeld.

5

Met uitzondering van de workshop Creatief Zakelijke Dienstverlening, geleid door Sofie Jacobs.
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Stap 3: Publieksbevraging
De doelstelling van de publieksbevraging bestaat erin om bij de „gemiddelde Vlaming‟ te polsen naar de
relevantie of het belang van de verschillende deelcompenten van symbolische waarde.
Vertrekkende van het conceptueel framework ontwikkeld in stap 1, werden aan de hand van verder
literatuuronderzoek de deelcomponenten van symbolische waarde geoperationaliseerd en werden per
geïdentificeerde waarde stellingen opgesteld. Deze oefening resulteerde in drie stellingen per waarde,
ofwel een totaal van 21 stellingen, die beantwoord konden worden aan de hand van een 5-punts Likertschaal van „helemaal akkoord‟ tot „helemaal niet akkoord‟.
Voor elk van de 12 sectoren uit de Creatieve Industrieën werd een vragenlijst opgesteld (zie bijlagen)
bestaande uit volgende elementen:
Een duidelijke en concrete definitie van de sector. Bijvoorbeeld: “Met „audiovisuele media‟
worden films, radio- en televisieprogramma‟s bedoeld.”
Een vraag waar gepeild wordt naar de mate van vertrouwdheid met de sector, of met de
elementen uit de definitie, aan de hand van een Likert-schaal. Bijvoorbeeld: “In welke mate bent
u vertrouwd met films?” Deze vraag werd ingelast om tijdens de analyse een onderscheid te
kunnen maken tussen respondenten die wel vertrouwd zijn met het subject van de bevraging,
en respondenten die niet vertrouwd zijn met het subject van de bevraging. Teneinde de
respondent in een concrete mindset te brengen, werd de vraag gesteld om aan een concreet
iets te denken tijdens het invullen van de vragenlijst. Bijvoorbeeld: “Gelieve bij het invullen van
de vragenlijst één vorm van audiovisuele media in het achterhoofd te houden, namelijk een
radioprogramma, een film of een televisieprogramma”.
Vervolgens werd één open vraag gesteld om te peilen naar het belang dat de respondent aan
het gekozen subject hecht en om, los van de volgende stellingen, zijn mening te kunnen
uitdrukken over het belang dat hij/zij aan het subject hecht. Bijvoorbeeld: “In welke mate vindt u
audiovisuele media belangrijk en waarom?”
Daarna werden 21 stellingen aan de respondent voorgelegd die beantwoord moesten worden
aan de hand van een 5-punts Likert-schaal van „helemaal akkoord‟ tot „helemaal niet akkoord‟.
Deze stellingen, drie per waarde, zijn willekeurig gerangschikt.
Tenslotte, om de respondent de kans te geven om elementen aan te kaarten die voor hem/haar
belangrijk zijn, maar niet aan bod zijn gekomen in de stellingen, werd de vragenlijst afgesloten
met twee open vragen. Bijvoorbeeld: “Naast voorgelegde stellingen, wat kunnen audiovisuele
media nog voor u betekenen?” en “Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen audiovisuele
media volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?”.
Er werd geopteerd om te werken met een IVOX panel-survey met een statistisch representatieve
steekproef van 1.000 respondenten. De verdeling van de respondenten naar geslacht, leeftijd en
diploma ziet er als volgt uit:
GESLACHT
Man
Vrouw

%
50,1
49,9
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LEEFTIJD
<= 29
30-49
50+

%
20,2
40,2
39,6

DIPLOMA
Hoogstens lager middelbaar
Hoogstens hoger middelbaar
Hoogstens hoger onderwijs

%
25,9
41,0
33,1

De respondenten kregen elk één vragenlijst van een willekeurige sector. Er werd gestreefd om voor
elke sector een gelijk aantal respondenten te bekomen. De verdeling van het aantal respondenten per
sector ziet er als volgt uit:
Sector

Respondenten

%

Architectuur

60

6

Audiovisuele kunsten

95

9,5

Beeldende kunsten

67

6,7

Cultureel Erfgoed

90

9

Design

75

7,5

Gaming

80

8

Gedrukte media

115

11,5

Mode

108

10,8

Muziek

85

8,5

Nieuwe media

82

8,2

Podiumkunsten

73

7,3

Reclame & communicatie

71

7,1

Totaal

1.000

100

Vertaald naar de gehanteerde clusteropdeling levert dit volgende verdeling van de respondenten:
Media & Entertainment: 372 respondenten ofwel 37,2%
Kunsten & Erfgoed: 315 respondenten ofwel 31,5%
Creatief zakelijke dienstverlening: 314 respondenten ofwel 31,4%
De verkregen data werden via SPSS statistisch verwerkt, de resultaten worden hierna weergegeven.
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Aandachtspunten en beperkingen
Zoals reeds eerder aangekaart, is onderzoek naar de symbolische waarde van de Creatieve Industrieën
zeer beperkt. Empirisch onderzoek is quasi onbestaande, met enkele uitzonderingen voor specifieke
sectoren (b.v. Throsby & Zednik, 2008). Bijgevolg ontbreekt zowel de empirische basis en
methodologische know-how om de symbolische waarde op een valide en accurate manier te meten.
Het ontbreken van gevalideerde meetschalen is dan ook een bijzonder probleem.
Rekening houdend met deze beperkingen, dienen volgende aandachtspunten aangekaart te worden
teneinde de verkregen resultaten in een juist perspectief te kunnen plaatsen.
Het uitgevoerde onderzoek moet als experimenteel geïnterpreteerd worden. De afwezigheid
van gevalideerde meetschalen, de vaagheid rond het concept symbolische waarde, het
ontbreken van duidelijke definities, bemoeilijken in aanzienlijke mate de uitvoering van
wetenschappelijk onderzoek. Deze studie moet dan ook geïnterpreteerd worden als een
exploratieve en conceptuele uitwerking van het construct „symbolische waarde‟, en een eerste
oefening in de ontwikkeling van een meetinstrumentarium.
De grote diversiteit binnen de Creatieve Industrieën zorgt ervoor dat uitspraken op clusterniveau zeer veralgemenend zijn. De om pragmatische redenen gekozen clustering is in dit
opzicht een beperking om specifieke uitspraken te doen op sectorniveau.
Het concept „waarde‟ is een uitermate ambigu concept dat betrekking kan hebben op
verschillende niveaus van analyse (individueel versus collectief) en geïnterpreteerd kan worden
vanuit verschillende perspectieven in de waardenetwerken (consument versus creator).
Bovendien is de interpretatie of invulling die eraan gegeven wordt zeer individueel en dus
subjectief.
Verschillende waarden spelen eveneens impliciet of onbewust aanwezig een rol, waardoor het
moeilijk is om deze waarden expliciet te verwoorden. De interpretatie van waarden is bovendien
zeer persoonlijk en contextafhankelijk.
De workshops zijn georganiseerd met een beperkt aantal deelnemers, rekening houdend met
de diversiteit aan sectoren. Veel sectorexperten zijn uitermate druk bevraagd en hebben dus
een lage beschikbaarheid. Bovendien veroorzaakt interpretatie enige mate van ruis in de
verwerking van informatie. Interpretatie treedt op verschillende plaatsen op in het
verwerkingsproces, in functie van onder meer de mentale modellen, wereldbeelden en de
gehanteerde taal: interpretatie van vragen door de deelnemers, verwoording van hun ideeën,
interpretatie van hun verwoordingen door de onderzoekers, enz.
De deelnemers aan de workshops waren eveneens ofwel experts ofwel peers. Dit biedt het
voordeel dat ze met een zeker gezag over hun sector kunnen spreken, maar heeft ook tot
gevolg dat ze vooral een positieve waardering uitspreken bij de verschillende waarden. In de
praktijk kan men echter voor iedere positieve waardebepaling ook een negatieve bedenken.
Deze dubbele benadering komt duidelijk terug bij de publieksbevraging, waar de respondenten
deze sectoren meer van op een afstand bekijken.
Gezien de grote mate van diversiteit en individuele en subjectieve invulling moet tenslotte de
vraag gesteld worden in welke mate er geldige conclusies getrokken kunnen worden uit de
workshops en de publieksbevraging. Om verdere interpretatie of kleuring van de bevindingen te
vermijden, zijn de conclusies in dit rapport algemeen van aard. In een verdere verfijning kunnen
de resultaten via een iteratief proces geconcretiseerd worden.
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De resultaten die in dit rapport worden voorgesteld hebben niet tot doelstelling om
vergelijkingen door te voeren tussen Creatieve Industrieën en de rest van de economie. We
kunnen bijgevolg niet concluderen in welke mate de symbolische waarde eigen is aan de
Creatieve Industrieën in vergelijking met andere sectoren.
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RESULTATEN EXPERTENBEVRAGING
In dit onderdeel worden de resultaten van de workshops besproken per geïdentificeerde component van
de symbolische waarde van de Creatieve Industrieën. De toekenning van de input tijdens de workshops
aan deze verschillende componenten is onderhevig aan interpretatie van de onderzoekers enerzijds, en
aan de concrete interpretatie van de deelnemers anderzijds. Bovendien zijn er belangrijke
interdependenties tussen de verschillende deelcomponenten van de symbolische waarde doordat ze op
elkaar inspelen.
Onderstaande tabellen geven een samenvatting weer van het relatief belang van de verschillende
componenten van symbolische waarde voor elk van de drie onderzochte clusters. In functie van de
aangekaarte argumenten door de deelnemers van de workshop werd een inschatting gemaakt van het
belang, hoger en lager, dat aan iedere component werd gehecht tijdens de workshop. Een „hoger
belang‟ werd toegekend aan deze componenten die herhaaldelijk door verschillende deelnemers
werden aangekaart tijdens de workshop; een „lager belang‟ werd toegekend aan deze componenten die
ofwel sporadisch ofwel niet vermeld werden tijdens de workshop.
Cluster Kunsten & Erfgoed
Waarde
Esthetisch
Historisch
Beleving
Identiteit
Sociaal-maatschappelijk
Emotioneel
Cognitief
Educatief
Spiritueel

Hoger belang

Lager belang

Hoger belang

Lager belang

Cluster Media & Entertainment
Waarde
Esthetisch
Historisch
Beleving
Identiteit
Sociaal-maatschappelijk
Emotioneel
Cognitief
Educatief
Spiritueel
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Cluster Creatief Zakelijke Dienstverlening
Waarde
Esthetisch
Historisch
Beleving
Identiteit
Sociaal-maatschappelijk
Emotioneel
Cognitief
Educatief
Spiritueel

Hoger belang

Lager belang

In de volgende drie paragrafen volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen tijdens de
workshops.

Cluster Media & Entertainment
Esthetische waarde
De esthetische waarde van de media & entertainment is amper expliciet aan bod gekomen, met
uitzondering van het feit dat esthetiek zowel in positieve als negatieve betekenis
geïnterpreteerd kan worden.
Zeer sterk gerelateerd aan de esthetische waarde is de artistieke waarde die herhaaldelijk naar
voren is geschoven: de artistieke waarde voor de creator zelf die gedreven is om het creëren,
en daaraan gekoppeld de legitimatie van deze artistieke waarde onder de vorm van creatie
door de maatschappij (b.v. onder de vorm van subsidies voor auteurs „omdat het belangrijk is‟).
Historische waarde
De historische waarde is niet expliciet aan bod gekomen.
Belevingswaarde
Verschillende elementen zijn herhaaldelijk aan bod gekomen die onder de belevingswaarde
geclassificeerd kunnen worden: media & entertainment zijn een vorm van ontspanning en
tijdverdrijf. Media & entertainment vervullen een vrijetijdsfunctie en gaan tegenwoordig zelfs een
stap verder: door middel van co-creatie wordt de consument actief betrokken in het
creatieproces waardoor de verbondenheid tussen de consument en de media verhoogt.
Eveneens gelinkt is de beleving die de consument ervaart bij media: een actieve of passieve
beleving die emotionele en cognitieve impact heeft, die verbeelding en fantasie stimuleert en
die een ontsnappingsmoment kan bieden.
Educatieve waarde
Uit de workshop blijkt dat media & entertainment een belangrijke educatieve waarde
vertegenwoordigen, onder verschillende vormen: overdracht van kennis, normen,
waardesystemen. In dit opzicht heeft media een (impliciet) institutioneel effect door het
verspreiden, verankeren en updaten van referentiekaders en referentiepatronen in de
maatschappij.
Media & entertainment spelen ook een rol in de ontwikkeling van vaardigheden, bijvoorbeeld
intellectuele vaardigheden (lezen van boeken), motorieke vaardigheden (spelen van games),
emotionele vaardigheden (ontwikkelen van empathie via films).
Door kennisoverdracht spelen media & entertainment eveneens een rol in bewustwording: door
media worden mensen bewust gemaakt en wordt aandacht gericht naar welbepaalde
problemen en thema‟s.
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Spitiruele waarde
Media & entertainment werden aangekaart als een factor die bijdraagt tot bewustwording, tot
reflectie en tot zelfreflectie. In essentie bevordert media het metadenken en het vermogen om
over het eigen gedrag te reflecteren en dit vervolgens aan te passen in functie van deze
reflectie.
Media speelt immers sterk in op het vermogen van de mens om te reflecteren, en het zoeken
van betekenis en zingeving. In deze zin werkt media (potentieel) bevorderend in de stimulering
van reflectie (zowel zelfreflectie als reflectie over welbepaalde thema‟s) en dialoog.
Identiteitswaarde
Media & entertainement dragen in belangrijke mate bij tot de creatie van identiteit, zowel op het
niveau van persoonlijke identiteit, als op het niveau van gemeenschapsidenteit.
Op persoonlijk niveau dragen media bij tot de vorming en bevestiging van de identiteit van de
consument: de krant die je leest, het boek dat je koopt, de films die je kijkt, de games die je
speelt, de televisieprogramma‟s waar je over kan meepraten, bepalen in sterke mate, bewust
en onbewust, al dan niet doelgericht, wie je bent en hoe je je profileert in je omgeving. Niet
alleen de consumptie van de media, maar ook de daaraan gekoppelde communicatie en
interactie dragen bij tot de vorming van identiteit. Mensen ontlenen een deel van hun identiteit
aan de media die ze gebruiken en de gevolgen ervan op hun sociaal leven. Media kunnen dan
ook een positie innemen als statussymbool. Media bieden tevens de mogelijkheid voor
individuen om zich van elkaar te differentiëren, om zich als uniek te profileren door het
consumeren van een unieke mediamix uit het grote en diverse aanbod.
Op gemeenschapsniveau dragen media & entertainment bij tot het creëren van een Vlaams
profiel, een Vlaamse identiteit en een zekere uitstraling naar het buitenland toe. Zo dragen
bijvoorbeeld de Vlaamse film of Vlaamse auteurs bij tot een Vlaamse identiteit waar de
bevolking zich in kan terugvinden. Dit biedt tevens een versterkend effect op het imago van
Vlaanderen in het buitenland.
Zo ook verrijkt media de identiteit van individuen door taal, meerbepaald door het vernieuwen of
updaten van het taalgebruik en door het onderhouden en verrijken van taalgebruik door het feit
dat verschillende media verschillende taalvormen hanteren en dusdanig het taalrepertoire van
de burger verruimt.
Emotionele waarde
Een aangekaarte emotionele waarde van media & entertainment heeft betrekking op het
potentieel om emoties los te wekken bij de consument en zo een rijker emotioneel leven te
faciliteren.
Cognitieve waarde
Een belangrijk element dat als cognitieve waarde werd aangekaart, is het vermogen van media
om geestelijke gezondheid te bevorderen: media bieden kennis, informatie en nieuws aan die
naast een educatieve functie eveneens cognitieve functies vervullen en het verstandelijk
vermogen stimuleren.
Gekoppeld aan de educatiefunctie van media & entertainment, werd eveneens geduid op de
intelligentie-bevorderende functie van media.
Zowel affectief en cognitief is het vermogen van media & entertainment aan bod gekomen om
het empathisch vermogen van de consument te bevorderen. Door verhalen gebracht via media
(b.v. films, boeken, artikels, reeksen, enz.) wordt de consument ertoe aangezet om zich te
verplaatsen naar een andere realiteit, om „de realiteit‟ vanuit een ander perspectief, vanuit een
ander individu te beleven of waar te nemen.
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Sociaal-maatschappelijke waarde
Media & entertainment komen sterk naar voor in het aanreiken van een referentiekader of
maatschappelijke oriëntatie voor burgers, als een kanaal of middel waarlangs institutionele
normen en waarden worden overgedragen. In zekere zin draagt media bij aan de agendasetting
in de maatschappij door rechtstreeks of onrechtstreeks thema‟s en debatten in de verf te zetten.
Dit zou ook als democratische waarde gecategoriseerd kunnen worden.
Media & entertainment krijgen de rol toegewezen van sociaal bindmiddel, een sociaal
instrument waarbij mensen samen activiteiten beleven of uitvoeren (b.v. samen gamen, samen
TV kijken, samen over boeken praten, enz.).
Daar media over de maatschappij rapporteert, is het een bron van informatie voor de bevolking
over het sociale gebeuren.
Media plaatst mensen in een ruimer sociaal perspectief door als brugfunctie te fungeren tussen
verschillende culturen en sociale klassen. Het biedt de mogelijkheid om hun kijk op de wereld te
verbreden en van elkaar te leren.

Cluster Kunsten & Erfgoed
Esthetische waarde
Kunsten & erfgoed (zowel het maken als het beleven) zijn een uiting van het streven naar
esthetiek, verfraaiing en een wens om zaken mooier te maken en ervan te genieten.
Kunsten & erfgoed stimuleren in dit opzicht de discussie over schoonheid en esthetiek.
Historische waarde
Kunsten & erfgoed dragen bij aan de totstandkoming van geschiedenis doordat kunstenaars
werken creëren die de geschiedenis mee bepalen. Zo bieden de kunstwerken die in het
verleden zijn gecreëerd een perspectief voor de toekomst en dragen bij tot het collectief
geheugen van de maatschappij.
In dit opzicht zijn kunsten & erfgoed van historisch belang doordat ze een retrospectieve kijk
bieden op het verleden: het is een weerspiegeling van de gedachtegang van een bepaald
tijdperk, als het ware een spiegel van een tijdperk.
Kunsten & erfgoed stimuleren het „gesprek‟ over generaties heen en dragen bij aan het verhaal
van de mensheid en de verbondenheid met de gemeenschap, zowel in het verleden als in de
toekomst.
Belevingswaarde
Voor de gebruiker bieden kunsten & erfgoed een vorm van ontspanning aan (individueel of
collectief).
Educatieve waarde
Geconfronteerd worden met kunsten & erfgoed heeft een didactisch meerwaarde: ze vertellen
enerzijds een verhaal, anderzijds dragen ze bij tot de individuele ontwikkeling of ontplooiing van
vaardigheden. Bijvoorbeeld: doorzettingsvermogen bij het spelen van een instrument,
lichaamsoefening en lenigheid bij het leren van dans, hoorvaardigheden bij het luisteren naar
muziek, enz.
Spirituele waarde
Kunsten & erfgoed kunnen leiden tot een moment van bezinning, zingeving. Ze wakkeren het
vermogen tot relativeren aan en kunnen een bron van inspiratie vormen voor de maatschappij.
In dit opzicht werken kunsten & erfgoed als een bron van reflectie over de samenleving, een
opportuniteit om betekenis te zoeken en te vinden door tijdelijk te ontsnappen aan het
dagdagelijkse leven en zich over te geven aan de kunst.
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Kunsten & erfgoed onderscheiden zich ook van andere activiteiten door de creatie van een zeer
sterke intrinsieke motivatie om kunst te beoefenen, een sterke mate van intrinsieke,
gepassioneerde belevingen bij de schepper.
Identiteitswaarde
Kunsten & erfgoed beschikken over het vermogen om identiteit te bevestigen: identiteit van het
individu op zich en gerelateerd aan anderen (individuele identiteit en collectieve identiteit). Of ze
kunnen identiteit eveneens in vraag stellen, door confronterend te werken.
Emotionele waarde
Kunsten & erfgoed hebben het vermogen om in te spelen op het gevoel van mensen. Kunst kan
een ruim scala van emoties losweken.
Cognitieve waarde
Kunsten & erfgoed stimuleren creativiteit en het intellectueel vermogen, zetten aan tot „out of
the box‟ denken.
Kunsten & erfgoed fungeren als een „eyeopener‟, en stimuleren om vanuit verschillende
perspectieven naar de maatschappij te kijken door het denkvermogen te prikkelen.
Kunsten & erfgoed zetten aan tot maatschappelijk kritisch nadenken, of tot kritisch denken in
het algemeen.
Sociaal-maatschappelijke waarde
Kunsten & erfgoed werken bevorderend naar sociale cohesie toe, dragen bij tot het
samenbrengen van diverse bevolkingsgroepen, en dragen bij tot samenhorigheid binnen
groepen. In dit opzicht is kunst een maatschappelijk bindmiddel.
Kunsten & erfgoed liggen aan de basis van een collectief samenhorigheidsgevoel bij de
bevolking; bijvoorbeeld het „Yes we can‟ in de periode rond de opening van het MAS in
Antwerpen.
Kunsten & erfgoed stimuleren de dialoog over moeilijke maatschappelijk thema‟s mede door
haar abstraherend vermogen en het vermogen om tendensen uit de maatschappij aan te
kaarten en te accentueren.
Kunsten & erfgoed werken tevens als een aantrekkingspool voor andere sectoren en
industrieën en vormen een belangrijke vestigingsfactor voor individuen als organisaties.
Kunsten dragen eveneens bij tot de opbouw van het imago van Vlaanderen in het buitenland.
Kunsten & erfgoed spelen in op verandering: kunst reageert op iets en vormt reactie op de
omgeving, op de samenleving.
Door het hoog gehalte aan vrijwilligers in de kunsten & erfgoed, zijn ze een vorm van collectieve
investering en gemeenschapsvormende waarde dat ontstaat door het vrijwilligersnetwerk.
Het groot aandeel van amateurkunsten duidt op de grote sociale waarde van verschillende
kunstvormen doordat ze integraal deel uitmaken en een belangrijk element vormen van een
groot deel van de bevolking.
Kunsten & erfgoed dragen bij aan de duurzaamheid van de maatschappij door het overstijgen
van het korte termijn denken.
Kunsten & erfgoed verstevigen het maatschappelijk draagvlak: ze zijn een onderwerp dat de
verbinding vormt tussen een groot deel van de bevolking doordat iedereen over kunst kan
praten en iedereen wel iemand kent die rechtstreeks met kunst bezig is. Kunst is een intrinsieke
eigenschap van het mens zijn.
Andere waarden:
Kunsten & erfgoed zijn een domein waar alles samenvalt: intuïtie, gevoel, intellect, emotie en
wetenschap.
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Verschillende kunstvormen hebben een indirecte economische waarde doordat ze als input
gebruikt worden in waardeketens van andere sectoren. Kunsten kennen ook
toepassingsvormen in andere sectoren; bijvoorbeeld voor therapeutische doeleinden (b.v.
muziektherapie).
Kunsten & erfgoed vormen een spanningsveld tussen innovatie en continuïteit.
De relevantie van kunsten & erfgoed is niet gekoppeld aan de (potentiële) consumptie ervan.
Zij die niet participeren (de niet-gebruikers) zijn er ook van overtuigd dat kunsten & erfgoed
belangrijk zijn en zijn bereid om ervoor te betalen.
Bij kunsten worden ideeën niet onmiddellijk aan markthaalbaarheid gemeten, het idee mag op
zichzelf bestaan. Er bestaat ruimte om te falen, meer dan in andere sectoren.

Cluster Creatief Zakelijke Dienstverlening
Esthetische waarde
De esthetische waarde kwam meermaals aan bod tijdens de workshop. Zo wordt er aangehaald
dat de sectoren in de Creatief Zakelijke Dienstverlening de „wereld mooier maken‟. Deze cluster
laat schoonheid en functionaliteit samen gaan en verfraait de fysiek of de (openbare) ruimte.
Het esthetisch vermogen van de Creatief Zakelijke Dienstverlening kan tevens voor rust en
evenwicht zorgen.
Daarnaast werd aangegeven dat de artistieke component ervoor zorgt dat de creator iets
nieuws, en vaak vernieuwend, kan toevoegen aan het product of de dienst.
Historische waarde
De historische waarde van de Creatief Zakelijke Dienstverlening werd iets minder uitgesproken
aangekaart. Er werd aangehaald dat, zeker voor de sector architectuur, deze waarde vrij
evident is.
Het feit dat bijvoorbeeld een gebouw gedurende een lange periode aanwezig is in de
leefomgeving zorgt er voor dat men meer aandacht heeft voor de duurzaamheid ervan, de
kwaliteit en ook de toevoeging die het doet aan het reeds bestaande erfgoed. Dit is overigens
ook van toepassing op de andere sectoren binnen deze cluster.
Tot slot werd voor deze waarde aangegeven dat het ons kan doen nadenken over onze
geschiedenis.
Belevingswaarde
Tijdens de workshop werd aangegeven dat de belevingswaarde binnen deze cluster zowel een
positieve als negatieve kant heeft.
Met postieve beleving werd bedoeld dat de Creatief Zakelijke Dienstverlening ervoor kan
zorgen dat men „graag ergens rondloopt‟, door de specifieke design van de omgeving, de
gebouwen, enz. Verder gaf men aan dat de diensten/producten van deze cluster zeer plezierig
en handig kunnen zijn en dat er ook vaak een soort van humor bij kan komen kijken.
De negatieve beleving of ervaring werd voornamelijk met de sector reclame geassocieerd. Er
werd aangegeven dat reclame soms een „noodzakelijk kwaad‟ is en zelfs een dissatisfyer kan
worden, bijvoorbeeld als een tv-programma te vaak hierdoor onderbroken wordt.
Educatieve waarde
De educatieve waarde van de Creatief Zakelijke Dienstverlening is niet echt aan bod gekomen
tijdens de workshop.
Spitiruele waarde
Wat de spirituele waarde betreft, gaf men aan dat de diensten/producten van de Creatief
Zakelijke Dienstverlening een stimulans zijn om de verbeelding in gang te zetten.

22

Verder werd er ook aangegeven dat deze cluster bijdraagt aan de zingeving of de betekenis die
men geeft aan iets en dat dit tevens stemt tot verder nadenken over de eigen rol in de
samenleving.
Identiteitswaarde
De identiteitswaarde kwam meermaals aan bod in de workshop. De producten/diensten van
deze cluster geven mensen de kans om hun eigen identiteit te accentueren en te tonen aan de
buitenwereld, door bijvoorbeeld het dragen van bepaalde kledij, het ontwerp van de eigen
woning, de associatie met bepaalde designvoorwerpen, enz.
De identiteitswaarde heeft volgens de deelnemers tevens te maken met een bepaalde trots die
men kan hebben door de positionering die het gebruik van een bepaald voorwerp of dienst met
zich meebrengt.
Naast de individuele component van identiteit, namelijk zichzelf ergens mee uitdrukken, mee
relateren, is er ook een soort collectieve identiteit. Hiermee wordt bedoeld hoe bijvoorbeeld een
bepaalde regio zich (internationaal) kan positioneren.
Emotionele waarde
De sectoren uit de Creatief Zakelijke Dienstverlening hebben een grote emotionele waarde. De
gebruiker koopt namelijk vaak het product of de dienst omdat hij/zij er sympathie en affectie
voor voelt. Één sector, meer bepaald de reclame, gaat dit tevens bewust stimuleren. De andere
sectoren spelen hierop in door ervoor te zorgen dat hun product deze affectieve meerwaarde
bevat.
Er werd verder aangehaald dat bepaalde reclame, mode, architectuur en design je enorm blij
doet voelen, je doet lachen, en je evengoed kwaad kan maken of frustreren. Kortom, het speelt
sterk in op de emoties van de consument.
Daarnaast kan deze cluster ook invloed hebben op de levenskwaliteit van mensen, denk maar
aan bepaalde design die sommige handelingen vergemakkelijkt, of het feit dat architectuur
ervoor zorgt dat men zich „veilig thuis‟ kan voelen.
Cognitieve waarde
De cognitieve waarde van de Creatief Zakelijke Dienstverlening ligt voor de deelnemers van de
workshop voornamelijk in het feit dat het een grote invloed kan hebben op de manier waarop
mensen denken, werken, of een invloed op de mate van creativiteit van de bevolking. Hierbij
werd de inrichting van een gebouw als voorbeeld aangehaald.
Verder zetten de producten/diensten van deze cluster de mensen aan tot nadenken over de
manier waarop het product of de dienst iets toevoegt aan hetgeen reeds bestaat, over de
manier waarop iets is vormgegeven, of stemt het tot nadenken over een bepaald concept.
Er werd tevens aangehaald dat zowel goede als slechte voorbeelden uit deze cluster mensen
aanzet tot kritische reflectie.
Sociaal-maatschappelijke waarde
Deze waarde kwam over het algemeen het meest aan bod tijdens de workshop. Zo werd er
aangekaart dat de Creatief Zakelijke Dienstverlening bijdraagt aan de duurzaamheid. Producten
en diensten worden aangepast aan de noden van een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld
ouderen. Dit heeft uiteraard een belangrijke maatschappelijke impact.
Deze duurzaamheid werd verbonden met vernieuwing, inspiratie en vooruitgang. De sectoren
geven de samenleving nieuwe impulsen door de creaties zelf, het in vraag stellen van
verschillende zaken, en meer bepaald de maatschappijkritiek op bepaalde geëffende paden. In
die zin is voor de deelnemers van de workshop deze cluster een belangrijke motor voor
innovatie.
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Daarnaast werd er aangehaald dat de cluster een grote mate van openheid heeft. Er wordt
geluisterd naar nieuwe benaderingen, niet-vakgebonden expertise. Dit soort van denken is
tevens gericht op het vinden van nieuwe oplossingen.
De cluster kan anderzijds ook van invloed zijn op een bepaalde regio of buurt, bijvoorbeeld een
gebouw of de manier van stadsontwikkeling die een achtergestelde buurt nieuwe impulsen
geeft
Tot slot werd aangegeven dat de Creatief Zakelijke Dienstverlening een zeer verbindende en
grensoverschrijdende cluster is.
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RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING
In dit onderdeel worden de resultaten van de publieksbevraging weergegeven. We geven hierbij een
antwoord op volgende vragen, per cluster van de Creatieve Industrieën:
Wat is het aandeel van de verschillende waarden?
Zijn er verschillen wat deze waarden betreft tussen de clusters?
Waarom zijn de Creatieve Industrieën al dan niet belangrijk voor de „gemiddelde Vlaming‟?
Wat vinden de respondenten de meerwaarde van de Creatieve Industrieën voor zichzelf en
voor de maatschappij?

Symbolische waarde per cluster
Stellingen
Voor de bevraging van de waarden, werd elke waarde afgetoetst aan de hand van drie stellingen, die
beantwoord moesten worden via een 5-punts Likert-schaal van „helemaal akkoord‟ tot „helemaal niet
akkoord‟. Er werd geopteerd om de intrinsieke waarden, namelijk de esthetische waarde en de
historische waarde, niet mee op te nemen in de vragenlijst aangezien deze waarden instrinsiek zijn aan
het object/product en dus niet algemeen gelden voor de hele sector of cluster.
Een analyse van de resultaten geeft ons volgend overzicht van het aandeel van de verschillende
waarden per cluster. Met een „hoge‟ score wordt het percentage respondenten bedoeld dat bij de
stellingen een waarde 3 of hoger aanduidde op de Likert-schaal. De „lage‟ score geeft het percentage
respondenten weer dat de stellingen beantwoordde met een waarde minder dan 3. Per waarde wordt
het hoogste percentage aangeduid.

Bijvoorbeeld: voor de cluster Kunsten & Erfgoed geeft 52,9% van de respondenten een lage score (dus
minder dan 3 op de Likert-schaal) aan de cognitieve waarde. En 47,1% van de respondenten geeft dus
een hoge score (3 of hoger op de Likert-schaal) aan deze waarde.
De figuur naast elke tabel geeft dit nog eens visueel weer voor elke cluster.
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Cluster Kunsten & Erfgoed
Waarde
Hoge score (%)
Beleving
16,8
Identiteit
32,9
Sociaal-maatschappelijk 27,3
Emotioneel
29,6
Cognitief
47,1
Educatief
29,3
Spiritueel
37,1

Lage score (%)
83,2
67,1
72,7
70,4
52,9
70,7
62,9

Cluster Media & Entertainment
Waarde
Beleving
Identiteit
Sociaal-maatschappelijk
Emotioneel
Cognitief
Educatief
Spiritueel

Hoge score (%)
22,1
47,5
53,4
49,4
37,7
31,1
38,2

Lage score (%)
77,9
52,5
46,6
50,6
62,3
68,9
61,8
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Cluster Creatief Zakelijke Dienstverlening
Waarde
Beleving
Identiteit
Sociaal-maatschappelijk
Emotioneel
Cognitief
Educatief
Spiritueel

Hoge score (%)
60,0
64,1
69,1
64,8
63,6
59,2
59,7

Lage score (%)
40,0
35,9
30,9
35,2
36,4
40,8
40,3
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Uit voorgaande tabellen en figuren blijkt duidelijk dat de cluster Creatief Zakelijke Dienstverlening
opmerkelijk hoger scoort op alle waarden. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn het belang dat men
hecht aan deze cluster en de mate waarin men vertrouwd is met de cluster. Deze vragen werden
eveneens gesteld in de vragenlijst. Een analyse van deze twee vragen geeft ons volgend overzicht van
de mate waarin men vertrouwd is met de sector en het belang dat men hecht aan de sector. Met een
„hoge‟ score wordt het percentage respondenten bedoeld dat een waarde 3 of hoger aanduidde op de
Likert-schaal. De „lage‟ score geeft het percentage respondenten weer dat de vraag beantwoordde met
een waarde minder dan 3.
Cluster
Kunsten & Erfgoed
Media & Entertainment
Creatief Zakelijke
Dienstverlening

Belang
Hoge score (%)
Lage score (%)
23,7
76,3
29,7
70,3
64,3
35,7

Vertrouwdheid
Hoge score (%)
Lage score (%)
58,1
41,9
42,1
57,9
79,6
20,4

Wat meteen opvalt in voorgaande tabel is het feit dat de cluster Creatief Zakelijke Dienstverlening hoog
scoort op belang en vertrouwdheid, namelijk 64,3% van de respondenten scoort hoog op het belang dat
ze hechten aan deze cluster en 79,6% scoort hoog op de mate van vertrouwdheid met de cluster. Met
andere woorden is een groot aandeel van de respondenten zeer vertrouwd met de sectoren uit deze
cluster, en hechten ze er ook beduidend meer belang aan, in vergelijking met de andere clusters.
Als we de concepten belang en vertrouwdheid verder analyseren, doen we de opmerkelijke vaststelling
dat er een significante relatie is tussen deze concepten en de score op de compontenten van de
symbolische waarde. De analyse is statistisch weergegeven in onderstaande tabel:
Waarde

R Square

Beleving
Educatief
Spiritueel
Identiteit
Cognitief
Emotioneel
Sociaalmaatschappelijk

0,552
0,454
0,448
0,454
0,444
0,426
0,323

Belang
B
0,551
0,524
0,522
0,566
0,465
0,511
0,440

Sig.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Vertrouwdheid
B
0,224
0,145
0,120
0,079
0,178
0,168
0,099

Sig.
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000

Voorgaande tabel geeft weer dat een respondent die meer vertrouwd is met een bepaalde sector en/of
meer belang hecht aan een bepaalde sector ook hoger zal scoren op de verschillende componenten
van de symbolische waarde voor deze sector. Zo kan bijvoorbeeld de variatie in de score die men geeft
aan de belevingswaarde voor 55,2% verklaard worden door de mate waarin men belang hecht aan de
sector en de mate waarin men vertrouwd is met de sector (R Square is namelijk 0,552).
.
Het aandeel dat belang en vertrouwdheid hebben in de mate waarop men de componenten van de
symbolische waarde als hoog of laag aanduidt, is een eerste verklaring. Verder onderzoek naar andere
mogelijke verklaringen is zeker nodig.
Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de gemiddelde score per cluster op de
verschillende componenten van symbolische waarde. De drie belangrijkste componenten per cluster
zijn eveneens aangeduid.
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Waarde

Kunsten & Erfgoed

Media & Entertainment

Beleving
Identiteit
Sociaalmaatschappelijk
Emotioneel
Cognitief
Educatief
Spiritueel

2,13
2,53
2,47

2,39
2,56
2,94

Creatief Zakelijke
Dienstverlening
3,07
3,10
3,20

2,37
2,75
2,53
2,63

2,91
2,67
2,56
2,68

3,14
3,19
3,10
3,05

* De gemiddelde scores tussen de clusters waarvan het verschil groter is dan 0.08 verschillen significant van elkaar.

Open vragen
In de vragenlijst werden ook een aantal open vragen gesteld, ter aanvulling van de resultaten op de
stellingen. Deze vragen worden per cluster hieronder kort samengevat, begeleid door een aantal
citaten.
Cluster Kunsten & Erfgoed
Waarom vindt u dit belangrijk?
De respondenten geven aan dat betreffende Kunsten & Erfgoed zij volgende zaken belangrijk vinden:
de esthetiek/schoonheid ervan, het feit dat het je kan doen nadenken, expressie en emoties, het is een
uiting van onze cultuur, het geeft onze geschiedenis weer, het heeft een educatief aspect en het zet aan
tot sociale contacten.
“Het is een vorm van expressie, een denkwijze, het vastleggen van een beeld, een moment in
een oogopslag, the decisive moment.”
“Podiumkunsten zijn belangrijk omdat ze de weergave zijn van de dagelijkse werkelijkheid.
Omdat men in de duisternis van de zaal dieper kan nadenken over de vele facetten van het
leven en de gelijkenissen die men in zijn eigen leven kan terugvinden.”
“Een huis moet kunstwerken hebben, vind ik. Kunst is ook belangrijk voor een culturele
achtergrond en opvoeding.”
“Het is een aangename vorm van entertainment enerzijds, anderzijds geeft het creatieve
mensen de mogelijkheid om hun talenten te delen met anderen.”
“Een aangename manier van ontspanning, entertainment. Een moment om weggesleurd te
worden uit jou tv-zetel. Een goede gelegenheid om andere cultuurliefhebbers te ontmoeten.”
“Ontspannend, kan ook de eenzaamheid doorbreken.”
“Ik hou niet van stiltes. Zowel thuis maar vooral in de auto. Zonder muziek in de auto lijkt een
ritje niet compleet. Muziek kan ook de mood waar je in zit versterken.”
“Ons verleden is de toekomst van onze kinderen,zoals altijd beweerd wordt toch, is dat onze
nalatenschap voor de volwassen van morgen.”
“Roept onmiddellijk een bepaalde stemming op. Kan de ruimte ook een bepaalde uitstraling
geven.”
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“Is een uiting van onze cultuur en geeft weer wat er leeft en ervaren wordt.”
Daarnaast waren er ook respondenten die Kunsten & Erfgoed niet zo belangrijk vinden en het in vraag
stellen.
“Ik weet er niet genoeg van om echt een duidelijk mening te kunnen geven. Ik denk echter niet
dat het voor het 'gewone' volk iets is wat echt interessant is.”
“Kunst in het algemeen heb ik helemaal geen interesse in,wat sommigen kunst noemen is voor
mij soms iets wat een kind van 6 doet op school.”
Wat is voor jezelf de meerwaarde ervan?
Zaken zoals esthetiek, emoties, rust, ontspanning en samenhorigheid kwamen regelmatig aan bod. Een
heel aantal respondenten gaven tevens aan er voor zichzelf niet zoveel meerwaarde in te vinden. Een
beknopt overzicht:
“Verwondering over schoonheid‟
“Tegenstellingen: sommige kunstwerken kunnen me ontroeren, andere daarentegen begrijp ik
niet of wekken soms zelfs weerzin op.”
“Het is een vorm van ontspanning, van je gevoelens te uiten. Het zet mensen aan tot
nadenken.”
“Bezorgen me een gevoel van rust, van ontspanning, en vormen een tegengewicht voor de
huidige jachtigheid van de samenleving”.
“Het gaat er om samen met vele anderen iets te beleven, te bekijken, te beluisteren.”
“Als ik een dipje heb, is muziek de ideale oppepper”.
“De vervlakking (ikzucht) in de huidige maatschappij kan bevattelijk in vraag gesteld worden.”
Wat is de meerwaarde ervan voor de maatschappij?
Wat eerder werd aangehaald als belangrijk en een meerwaarde voor zichzelf, vinden we ook terug bij
de vraag naar de meerwaarde voor de maatschappij. Volgende zaken werden meermaals aangehaald:
het is een uitdrukking van waar de maatschappij voor staat, het is belangrijk voor de opvoeding, het kan
een kritische noot zijn voor de maatschappij zelf en verschillen overbruggen binnen deze maatschappij.
“Kritiek aan de maatschappij, avant garde, verruimend.”
“Kunstwerken vormen enkele noodzakelijke bouwstenen in een brede culturele opvoeding van
de jeugd.”
“Mensen niet de hele dag op hun handdoek laten liggen en de kans geven om op vakantie ook
iets cultureels mee te pikken.”
“Symbool voor vrijheid: er zijn weinig tot geen beperkingen in wat een kunstenaar kan, mag
maken. In een dermate geregelde maatschappij is het een verademing dat dit nog kan.”
“Het geeft ons land, gemeente, bevolking meer waarde. Jammer dat een echte kunstenaar niet
van zijn werken kan leven. Je wordt pas gewaardeerd als je niet meer in leven bent. Sommigen
toch.”
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“Verbetering van groepsgevoel binnen een dorp. Iedereen is gelijk.”
“Verschillen overbruggen. Politieke, religieuze verschillen die moeilijke gespreksonderwerpen
zijn.”
“Vergevingsgezindheid, begrip voor ieders standpunt en gevoelens. De mogelijkheid om zelf in
zeer moeilijke omstandigheden een oplossing te vinden.”
“Taboe's bespreekbaar maken.”
Anderzijds zijn er ook enkele respondenten die de meerwaarde van Kunsten & Erfgoed voor de
maatschappij in vraag stellen.
“Het kostenplaatje van het onderhoud.”
“In feite kost het de belastingbetaler veel geld.”
Cluster Media & Entertainment
Waarom vindt u dit belangrijk?
Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat ze voornamelijk de informatiewaarde zeer belangrijk
vinden. Daarnaast komen ook nog volgende zaken aan bod: het biedt ontspanning, naast de
informatiewaarde heeft het ook een educatieve waarde en het werkt in op de emoties. Specifiek voor
nieuwe media werd tevens het duurzaamheidsaspect een aantal keren aangehaald.
“Brengt sfeer en houdt je op de hoogte.”
“Audiovisuele media geven ons informatie die we anders nooit of veel later zouden ontvangen
en op een manier die visueel veel aantrekkelijker is dan andere media.”
“Het biedt mij ontspanning en geeft mij soms ook meer uitleg over wat er op de wereld speelt.”
“Ontspanning, samen tv kijken, gezellig.”
“Ze zijn vaak entertainent of edutainment en hierdoor kan je verschillende dingen leren (bewust
of onbewust). Ze leren je ook bepaalde waarden en normen aan, door b.v. gebruik te maken
van gekleurde omroepers.”
“Dagelijks op de hoogte te zijn van de actualiteit, maar ook van een aantal praktische informatie
die in het dagelijkse leven van nut kunnen zijn. Een krant leert meer kritisch te zijn tegenover
het dagelijkse gebeuren.”
“Handig, snel, minder papierverbruik.”
Een aantal respondenten halen echter ook een aantal negatievere punten aan.
“Het is louter ontspanning. Heb het niet echt nodig.”
“Er zijn talrijke andere manieren om zich bezig te houden. In de winter leuk, maar in de
zomerperiode absoluut te vermijden.”
“Het is enkel tijdverdrijf. Geen waarde die iets bijbrengt.”
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“Voor de kids wat bezig te houden.”
Wat is voor jezelf de meerwaarde ervan?
Bij deze vraag kwamen zaken zoals ontspanning, rust en informatie meermaals aan bod. Een beknopt
overzicht:
“Zicht op ANDERE culturen.”
“Wanneer ik alleen thuis ben geeft mij dat een gevoel dat ik niet alleen ben.”
“Van 's morgens vroeg betrokken zijn bij de rest van de wereld.”
“Ontspanning/tijdverdrijf”
“Geven rust, familie gebeuren”
“De audiovisuele media helpen me om men gevoelens kwijt te kunnen.”
“Culturele inspiratie”
Verder vonden we ook heel wat antwoorden van respondenten terug waaruit bleek dat ze er voor
zichzelf weinig meerwaarde in zien.
“Een bron van ergernis voor de omgeving: asociaal gedrag wanneer iemand individueel met
games bezig is en er zo goed als verslaafd aan is.”
“Niets extra”
“Ge kunt er uw patatschillen in draaien alvorens weg te gooien.”
Wat is de meerwaarde ervan voor de maatschappij?
De respondenten halen bij deze vraag meermaals het samenhorigheidsgevoel aan, het doorgeven van
kennis en het informeren van de samenleving aan.
“Zij brengen mensen bij elkaar.”
“Sommige presentatoren kunnen mij soms wel van gedacht doen veranderen ivm mijn
vooroordelen over de medemens.”
“Samenhorigheidsgevoel versterken.”
“Bewust maken van maatschappelijke problemen.”
“Specifieke doelgroepen bereiken.”
“Kennis!”
Anderzijds zijn een aantal respondenten ook heel kritisch voor deze cluster.
“Zou op vele vlakken heel veel kunnen bijbrengen, ware het niet dat in vele gevallen
audiovisuele media een te eenzijdig beeld geven, afhankelijk van de maker. Al te dikwijls is de
grote massa niet voldoende bewust om dit te relativeren.”
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“Veroorzaakt asociale samenleving.”
“Ik vind dit afschuwelijk. Zet twee jonge mensen naast elkaar en na twee uur hebben ze nog
niks tegen elkaar gezegd. Ze zitten maar knopjes te duwen. Het lijkt wel of die rommel ter
bevordering en aankweken van autisme is.”
Cluster Creatief Zakelijke Dienstverlening
Waarom vindt u dit belangrijk?
Uit de antwoorden op deze vraag blijkt duidelijk dat de Creatief Zakelijke Dienstverlening belangrijk
geacht wordt op het vlak van identiteit (expressie) en esthetiek. Er zijn slechts weinig respondenten die
hier totaal geen belang aan hechten. Er wordt wel meermaals aangegeven dat het niet per sé de
„duurdere‟ producten zijn uit deze cluster die ervoor zorgen dat men zich goed in zijn vel voelt.
“Een mooi gebouw is altijd aangenaam om te bezichtigen en de architectuur van een gebouw
bepaalt ook het energieverbruik, comfort en veiligheid van het huis.”
“Het geeft karakter en uitstraling.”
“Het is belangrijk voor het uitzicht van de omgeving.”
“Dit geeft leven en vrolijkheid.”
“Omdat je er dagelijks mee geconfronteerd wordt.”
“De kleding die je aan hebt, bepaald mee uw eerste indruk en laat meestal ook een deel van je
persoonlijkheid zien. Ik vind het belangrijk dat anderen een juist beeld hebben over mij en ik
probeer dit mede door mijn kleding duidelijk te maken.”
“Van zolang de dames er goed uitzien speelt het voor mij totaal geen rol door welke mode dit
mee in de hand gewerkt wordt!”
Wat is voor jezelf de meerwaarde ervan?
De zaken die voor deze cluster regelmatig aan bod komen, zijn esthetische argumenten, de
identiteitswaarde, de emoties die het oproept en de betekenis die het kan geven.
“Welzijn en welbehagen. Schoonheid, en zoektocht naar de praktische kant van de zaken.”
“Fierheid dit te mogen meegenieten en door te geven aan de nakomelingen.”
“Iets simpel en praktisch maar toch mooi voor het oog.”
“Verfraaiing van woning”
“Eigen zingeving”
“Design kan iets mooier maken wat anders maar doorsnee lijkt.”
“Uiting van karakter en stemming.”
“Onze Belgische mode-ontwerpers zetten Belgie (en ook Antwerpen) op de kaart. Ik vind het tof
als ik hoor dat Van Beirendonk b.v. Bono gekleedt heeft.”
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“Een manier van uiten. Van een ontwerper, verkoper, soort van winkel en deze hun gedachten.
Maar belangrijker mode betekent je eigen identiteit weergeven in je kleding, maar ook je
gevoelens en gedachten.”
“Reclame is soms goed gevonden, humoristisch.”
“In sommige reclamespots worden producten vergeleken of worden er zaken uitgelegd. Zo leer
je iets bij.”
Binnen deze cluster zijn het vooral de sectoren mode en reclame die eveneens veel negatieve reacties
oproepen bij deze vraag.
“Mode is voor mij niet meer dan mensen aansporen om iets nieuw te kopen.”
“Het kan een breuk veroorzaken tussen de beste vrienden en ervoor zorgen dat mensen gepest
worden.”
“Helemaal niets; zich kleden is gewoon een basisbehoefte.”
“Geeft me soms een triest gevoel omdat mode financieel voor mij niet haalbaar is alhoewel ik
ook wel eens graag een stuk uit een topcollectie zou willen dragen.”
“Tijd- en geldverlies”
“Reclame irriteert mij vaak, vooral op tv tijdens een mooie film bijvoorbeeld. Ik kijk er nooit naar,
maar ga iets doen tot ze voorbij is.”
“Reclame ben ik liever kwijt dan rijk; vindt het storend.”
Wat is de meerwaarde ervan voor de maatschappij?
De respondenten beantwoordden deze vraag voornamelijk aan de hand van volgende zaken:
esthetische waarde, samenhorigheidsgevoel, de zichtbaarheid van de eigen samenleving naar andere
samenlevingen, diversiteit en het aanreiken van kritische thema‟s. Opmerkelijk is dat voor de sector
mode een groot deel van de respondenten werkgelegenheid aangeeft als een meerwaarde voor de
maatschappij.
“Zonder dit is het leven saai.”
“Trots en misschien wat Belgisch chauvinisme...”
“Samenhorigheid”
“Het wakker schudden van mensen over bepaalde maatschappelijk relevante thema's.”
“Enorme innovatieve bijdragen in vernieuwingen.”
“Werkgelegenheid en kleur in't leven!”
“Aan de maatschappij niet echt veel behalve tewerkstelling.”
“Reclame kan culturele verschillen in goede zin uitvergroten. Helaas is het al te vaak in de
andere richting!”
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“Op een discrete manier mensen bewust maken van wat er omgaat in de wereld.”
“Aangezien reclame de kracht heeft een bepaald beeld te scheppen van mensen of situaties en
op die manier de maatschappij kan beïnvloeden, zou reclame op een positieve manier ingezet
kunnen worden tegen vooroordelen ed.”
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BESLUIT

Dit onderzoeksrapport is een vervolg op het onderzoek naar de mapping en bedrijfseconomische
6
impact van de Creatieve Industrieën . Er werd dieper ingegaan op de impact van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen, door het aanvullen van de bedrijfseconomische impact met de „symbolische‟
waarde. In eerste instantie werd het concept symbolische waarde ontleed in verschillende componenten
om het begrip tastbaarder en concreter te maken. Vervolgens werd via een sectorbevraging enerzijds
en een publieksbevraging anderzijds een eerste exploratieve inschatting gemaakt van de verschillende
symbolische waardecomponenten.
De analyse en meting van symbolische waarde is een controversieel gegeven waarbij zowel in de
wetenschappelijke als de managementliteratuur weinig tot geen pogingen ondernomen zijn om een
meetinstrumentarium te ontwikkelen. De bijdrage van dit onderzoeksrapport bestaat dan ook in de
ontwikkeling van een conceptueel kader om het begrip symbolische waarde te operationaliseren en te
concretiseren.
In dit onderzoeksrapport wordt de symbolische waarde van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen
weergegeven als een geheel van 9 waardecomponenten, namelijk:

Esthetische
waarde
Sociaalmaatschappelijke
waarde

Historische
waarde

Cognitieve
waarde

Belevingswaarde

Symbolische
waarde

Emotionele
waarde

Educatieve
waarde

Identiteitswaarde

Spirituele
waarde

6

Guiette, A., Jacobs, S., Schramme, A., & Vandenbempt, K. (2011). Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en
bedrijfseconomische analyse. Antwerp Management School – Flanders DC Kenniscentrum.
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Wat de operationalisering van de symbolische waarde van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen
betreft, zijn de resultaten van dit onderzoek exploratief en experimenteel. Aan de hand van de
publieksbevraging en de expertenworkshops blijkt dat de resultaten eerder verschillend van elkaar zijn:
het publiek en de experten hechten belang aan verschillende waardecomponenten.
Voor de publieksbevraging kwamen volgende waarden per cluster naar voor als meest belangrijk:
Kunsten & erfgoed: identiteitswaarde, cognitieve waarde, educatieve waarde en spirituele
waarde
Media & entertainment: sociaal-maatschappelijke waarde, emotionele waarde en spirituele
waarde
Creatief zakelijke dienstverlening: sociaal-maatschappelijke waarde, emotionele waarde en
cognitieve waarde.
Wat de expertenworkshops betreft zijn de resultaten enigszins verschillend:
Voor de cluster kunsten en erfgoed werd de historische waarde ook als belangrijke waarde naar
voor geschoven (b.v. creëren van geschiedenis, retrospectieve kijk, gesprek over generaties),
evenals de sociaal-maatschappelijke component die blijkt uit het grote belang van de cluster als
bron van sociaal bindmiddel, dialoog tussen gemeenschappen, samenhorigheidsgevoel en
versteviging van het maatschappelijk draagvlak.
Voor de cluster media en entertainment werden door de experten duidelijk meer waarden
aangekaart als belangrijk: belevingswaarde (ontspanning en ontsnapping, invulling vrije tijd),
identiteitswaarde (persoonlijke identiteit, profilering, differentiatie, Vlaamse identiteit), cognitieve
waarde (geestelijke gezondheid, intelligentie, empathie) en de educatieve waarde (kennis,
waarden, normen, vaardigheden, sturing van aandacht).
Voor de cluster creatief zakelijke dienstverlening zijn er drie waarden die door de
expertenworkshop eveneens als belanrijk werden aangekaart: esthetische waarde (verfraaiing,
schoonheid, evenwicht, vernieuwend), belevingswaarde (omgeving, humor, noodzakelijke
kwaad), en de identiteitswaarde (accentueren identiteit, trots, collectieve identiteit).
Voor alle clusters is tijdens de workshops gebleken dat de sociaal-maatschappelijke waarde van de
Creatieve Industrieën zeer groot is, evenals het vermogen van deze sectoren om de identiteit van de
bevolking mede vorm te geven.
Verder zijn er een aantal opmerkelijke vaststellingen:
De cluster Creatief zakelijke dienstverlening scoort op alle componenten van symbolische
waarde zeer hoog. Zowel het belang als de vertrouwdheid met deze cluster liggen significant
hoger dan bij de andere twee clusters.
Uit de analyse blijkt dat er een causaal verband bestaat tussen enerzijds de vertrouwdheid en
vooral het belang dat aan een sector gehecht wordt, en de hoogte van de score op de
symbolische waardecomponenten.
De waarden voor de cluster Kunsten & Erfgoed scoren het laagst, zowel op de scores voor alle
componenten van symbolische waarde, als voor het belang dat aan de cluster wordt toegekend
en de vertrouwdheid door de respondenten.
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De resultaten voor de cluster Media & Entertainment scoren, met uitzondering voor de sociaalmaatschappelijke waarde, eveneens lager. Bovendien wordt de vertrouwdheid met de sector
ook laag gescoord door de respondenten.
Gebaseerd op de uiteenlopende en dikwijls tegenstrijdige opinies van de publieksbevraging, is het
moeilijk om conclusies te trekken. Volgende beschouwingen kunnen evenwel meegegeven worden:
De cluster Kunsten & Erfgoed scoort opvallend „lager‟, maar anderzijds strookt het wel met de
bevindingen uit participatieonderzoeken, namelijk dat vooral een hoogopgeleid publiek
participeert aan de kunsten. Bij deze bevraging had de meerderheid geen diploma van
hoogstens hoger onderwijs (33% wel), zij zijn dus minder vertrouwd met deze cluster en hoe
groter de betrokkenheid, hoe hoger de waardering. De drempel is hier het hoogst. Een
bijkomende assumptie is het feit dat deze cluster hoofdzakelijk betrekking heeft op „merit goods‟
waarbij de bevolking de waarde die deze producten genereren niet bewust onder ogen ziet.
De sector Creatief Zakelijke Dienstverlening scoort opvallend hoog. Gebaseerd op deze
resultaten is het niet mogelijk om een duidelijke verklaring naar voor te schuiven. Blijkbaar is de
gemiddelde Vlaming meer vertrouwd met deze sectoren, en scoren ze ook hoger in hun mate
van symbolische waarde. Een ander argument, dat evenwel onderzocht dient te worden en hier
exploratief naar voor geschoven wordt, is het feit dat de bevolking over het algemeen geen
doelbewuste keuze maakt om „geconfronteerd‟ te worden met een sector uit deze cluster. De
meeste mensen worden geconfronteerd met design, architectuur, reclame en mode zonder
daar bewust voor te kiezen, het is sowieso aanwezig in de levenssfeer, terwijl er bij de andere
twee clusters meer sprake kan zijn van bewuste keuzes (b.v. het kijken van een film, het
bezoeken van een tentoonstelling, het lezen van een krant, enz.).
Het is tenslotte opvallend dat voor de cluster Media & Entertainment de waardering van de
experten en peers het sterkst verschilt met de waardering van het publiek. Aan media zijn dan
ook zeer diverse en tegenstrijdige percepties gekoppeld die dit verschil enigszins kunnen
verklaren.
Zowel de resultaten van de workshop als de verzamelde antwoorden van de open vragen uit de
publieksbevraging sluiten goed aan bij het ontwikkelde framework en de verschillende
waardecomponenten van symbolische waarde. Er zijn weinig andere elementen aan bod gekomen die
niet in het framework passen.
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AANBEVELINGEN VERDER ONDERZOEK

Dit onderzoeksrapport bevat een eerste en unieke oefening omtrent de concretisering en
operationalisering van het concept „symbolische waarde‟. Om de oefening verder te zetten en de
totale meerwaarde van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen nog beter aan te tonen, suggereren we
volgende elementen voor verder onderzoek:
De conceptuele uitwerking van het construct „symbolische waarde‟ kan verder verfijnd worden.
De gebruikte categorieën bewijzen na een eerste iteratie goed overeen te komen met de
gepercipieerde meerwaarde volgens de expertenbevraging. Verdere verfijningen kunnen
echter doorgevoerd worden, meer bepaald naar het analyseren van de interdependenties
tussen de verschillende waarden. Tevens dient de operationalisering van het concept
gevalideerd te worden.
Het meetinstrumentarium voor de symbolische waarde dient verder ontwikkeld te worden. In
deze eerste experimentele meting werd gebruik gemaakt van een publieksbevraging en
expertenworkshops. Deze instrumenten dienen uitgebreid te worden met andere tools die
verschillende perspectieven kunnen bieden op de invulling van het concept symbolische
waarde.
In deze eerste studie werd de symbolische waarde van de Creatieve Industrieën om
pragmatische redenen onderzocht door de sectoren te clusteren. Toekomstig onderzoek kan
deze benadering verfijnen door te kijken naar individuele sectoren, of naar actoren of schakels
uit de waardenetwerken. Het in kaart brengen van de symbolische waarde per sector zal
leiden tot diepere inzichten in de creatie en perceptie van symbolische waarde in de Creatieve
Industrieën.
In dit onderzoek werd gefocust op de mogelijke (sociologische, filosofische, maatschappelijke)
omschrijving van het begrip „symbolische waarde‟, waardoor de creatieve industrieën zich
zouden onderscheiden van de andere industriële sectoren. Ook al levert dit interessante
inzichten op, toch blijft de onmiddellijke bruikbaarheid van dergelijk onderzoek eerder beperkt.
Vanuit het perspectief van de „experience economy‟ (Pine & Gilmore) zou verder onderzoek
naar de rol en de impact van deze beleveniseconomie zeker relevante informatie kunnen
opleveren op het vlak van de strategische marketing en het management van de creatieve
industrieën.
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INTERVIEWS7
Adriaan Raemdonck (Belgische Bond van Galerieën – Galerie De Zwarte
Panter)

Debbie Esmans (Adviseur Media & Cultuur)
Prof.dr. Dirk De Corte (Universiteit Antwerpen)

Alain Heureux (IAB)
Edith Vervliet (Flanders Fashion Institute – tot april 2011)
Alain Lambrechts (The Ppress)
Ellen Onkelinx (Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producten)
An Moons (SMIT – VUB)
Erik Magnus (Creamoda)
An Renard (Vlaamse erfgoedbibliotheek)
Prof.dr. Filip Vermeylen (Erasmusuniversiteit Rotterdam)
Ann Overbergh (BAM)
Gabriel Fehervari (Alfacam)
Ann Rydant, Vlaamse Media Maatschappij (VMMa)
Geert Joris (Boek.be)
Anne Chapelle (BVBA 32)
Günther Broucke (Brussels Philarmonic)
Bart Temmerman (Cultuurnet Vlaanderen)
Hans Everaert (VAF)
Bart Verstraete (NAV)
Heleen Van Loon (Design Platform Limburg)
Carlo van Baelen (Vlaams Fonds voor de Letteren)
Inge Schoups (Antwerps stadsarchief)
Carolien Coenen (Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport)
Jan Boelen (Beoordelingscommissie Architectuur & Vormgeving)
Christel De Maeyer (The Studios, HoWest Kortrijk)
Jan Hautekiet (VRT)
Dany Snockx (Humin)
Jan Timmermans (Kunstenloket)

7

Deze interviews werden uitgevoerd voor de verschillende onderzoeksprojecten van het Kenniscentrum, en hebben dus niet exclusief betrekking op de symbolische waarde dat in dit rapport wordt
besproken.
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Jari De Meulemeester (Ancienne Belgique)

dr. Jan Van Looy (Universiteit Gent)

Jef Maes (Boek.be)

Jan Vermoesen (Mediarte)

Jeroen Walterus (FARO)

Nico Vranckaert (zelfstandig consultant)

Jerry Aerts (De Singel)

Nikol Wellens en Joris Janssens (VTi)

Johan Valcke (Design Vlaanderen)

Nikolaas De Belie (Belgian Entertainment Association)

Johan Vansteenkiste (Kunstenbeleidscoördinator Stad Antwerpen)

Olivier Braet (SMIT – VUB)

Prof.dr. Jos Huypens (UA)

Prof.dr. Patrick De Pelsmacker (UA)

Katrien Kiekens (Vlaamse Dagbladpers)

Prof.dr. Paul Rutten (Universiteit Leiden)

Prof.dr. Karolien Poels (UA)

Peter Bouckaert (Vlaamse Film Producenten Bond)

Prof.dr. Katia Segers (VUB)

Peter Swinnen (Vlaams Bouwmeester)

Liesbeth Dejonghe (oKo)

Philippe Martens (Flanders Inshape)

Liesbeth Huybrechts (Faculteit Media, Arts & Design, KH Limburg)

Piet Callens (CultuurInvest)

Maarten Bresseleers (Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten)

Rik Leenknegt (HoWest Kortrijk)

Marc Michils (Saatchi & Saatchi

Sam Eggermont (BAM)

Marie Van Looveren (WES)

Serge Platel (Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen)

Mark Coenen (VRT)

Shaju Hendrikx (Mediarte)

Michiel Verhaegen (Osar)

Stef Coninx (Muziekcentrum Vlaanderen)
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Swen Vincke (Larian Studios)

Stefan Siffer (Vai)

Trui Moerkerke (Weekend Knack)

Sven De Koninck (Radiocentrum Vlaanderen)
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FOCUSGROEPEN & WORKSHOPS8
Adriaan Raemdonck (Belgische Bond van Galerieën – Galerie De Zwarte
Panter)

Jorijn Neyrinck (Tapis Plein vzw)
Joris Janssens (VTi)

Alexander Vanderstichelen (FARO)
Jos Huypens (UA)
Babila Poma (Muziekcentrum Vlaanderen)
Josine De Roover (NICC)
Bert Lesaffer (MediaDesk België)
Katleen Herroelen (Creamoda)
Bruno Vermeeren (VVBAD)
Katrien Kiekens (Vlaamse Dagbladpers)
Carlo Van Baelen (Vlaams Fonds voor de Letteren)
Katrien Reist (Extra City)
Carolien Coenen (Departement Cultuur)
Katrien Van Eeckhoutte (Concertgebouw Brugge)
Christophe Depreter (Sabam)
Klara Desmedt (De Winkelhaak)
Danielle Sioen (Sioen Industries NV)
Kurt Melens (NTGent)
Dinie Van den Heuvel (patroontekenaar)
Liesbeth Huybrechts (MAD)
Dirk De Corte (UA)
Luc Delrue (Museum M)
Ellen Loots ( UA)
Luc Vandervelpen (Colibro)
Els De Bodt (theaterfestival)
Maarten Bresseleers (Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten)
Erik Lejeune (Free Record Shop)

8

Deze focusgroepen en workshops werden uitgevoerd voor de verschillende onderzoeksprojecten van het Kenniscentrum, en hebben dus niet exclusief betrekking op de symbolische waarde dat in
dit rapport wordt besproken.
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Geert Joris (Boek.be)

Majo De Saedeleer (Stichting Lezen)

Geert Van Goethem (Amsab)

Maka Delameilleure (Flanders InShape)

Hans Everaert (VAF)

Marc Jacobs (FARO)

Hans Vanderlinden (CJSM Vlaanderen)

Marc Steens (Clubcircuit)

Isabel Peeters (Duval Guillaume)

Marie Delbeke (Flanders Fashion Institute)

Isabelle Santens (Andres NV)

Marina Laureys (CJSM)

Jan Braeckman ( Bibnet)

Marko Galovic (ontwerper)

Jan Hautekiet (VRT)

Michel Van Buyten (EMI Music)

Jan Van Looy (UGent)

Michiel Verhaegen (Osar)

Jan Verheyen (Regisseur)

Niels Hendriks (MAD)

Jef Malliet (Erfgoedplus)

Olivier Maeterlinck (Belgian Entertainment Association)

Jeroen Walterus (FARO)

Pascal Ennaert (Vlaamse kunstcollectie)

Johan de Koning (WPG Uitgevers)

Patrick de Borchgrave (Roularta - CIM)

Raf Coenjaerts (Kunst in Huis)

Patrick Marck (IAB)

Rita Degraeve (CJSM)

Paul Corthouts (oKo)

Rudy Vanschoonbeek (Uitgeverij Vrijdag)

Paul Poelmans (GALM)

Sam Eggermont (BAM)

Paul Rutten (Universiteit Leiden)
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Saskia Westerduin (KASK Gent)

Peter Heyrman (Kadoc)

Siebe Dumon (Vlaams Audiovisueel Fonds)

Peter Van Dranen (HoWest)

Sofie Decaigny (Vai)

Pieter De Buysser (toneelschrijver)

Stefan Coucheir (Antenno)

Wouter Vermeylen (Vooruit)

Stefan Siffer (Vai)

Yves Segers (ICAG)

Stef Coninx (Muziekcentrum Vlaanderen)

Stijn Verlinden (PR/blogger)

Stef Van Bellingen (curator)

Trudi Noordermeer (UA)

Steven Allcock (Studio 100)

Veerle Van der Sluys (PHL Game Hub)

Steven Cleeren (Design Vlaanderen)

Wim Coryn (publisher & muziekconsultant)

Steven Dehollander (PiliPili)

Wim Wouters (GRIN)

Steven Van Roy (Just In Case)
Stijn Maes (Studio Hans Op de Beeck)
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BIJLAGEN
VRAGENLIJSTEN
Vragenlijst architectuur
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met architectuur?

O

O

O

O

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „architectuur‟ gebruikt worden.
Met „architectuur‟ worden hier hedendaags ontworpen gebouwen en openbare ruimtes bedoeld.

O

In welke mate vindt u architectuur belangrijk en waarom?

Hieronder volgen enkele stellingen omtrent architectuur. Gelieve aan te duiden in welke mate u er
wel/niet akkoord mee bent.
U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.
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Architectuur is voor mij een vorm van ontspanning

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

O

O

O

O

O

Architectuur geeft me nieuwe ideeën om over na te
denken

O

O

O

O

O

Architectuur helpt me bepaalde vaardigheden te
ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Architectuur wekt sterke gevoelens op bij mij
Architectuur draagt bij tot de ontwikkeling van mijn
persoonlijkheid
Architectuur brengt mensen bij elkaar
Architectuur verbetert mijn capaciteit om creatief te
denken
Architectuur doet me nadenken over zingeving
Architectuur bezorgt me plezier
Architectuur
begrijpen

helpt

me

mijn cultuur

beter

te

Architectuur brengt emoties bij me naar boven
Architectuur geeft me een gevoel ergens bij te
horen
Architectuur biedt me een speciale beleving
Architectuur overbrugt verschillen tussen mensen
Architectuur leert me iets bij
Architectuur beïnvloedt mijn gemoedstoestand
Bekende architectuur uit onze samenleving geeft
me een gevoel van trots
Architectuur laat me dingen in vraag stellen
Architectuur
ontwikkeling

draagt

bij

tot

mijn

algemene

Architectuur geeft me nieuwe perspectieven en
inzichten
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Architectuur inspireert mijn creativiteit

O

O

O

O

O

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan architectuur voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan architectuur volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?
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Vragenlijst audiovisuele kunsten
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, muziek, nieuwe
media, podiumkunsten, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in het
kader van dit onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve
uzelf, weet wat u geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met films?
In welke mate bent
televisieprogramma‟s?

u

In welke mate
radioprogramma‟s?

u

bent

vertrouwd

vertrouwd

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „audiovisuele media‟ gebruikt worden.
Met „audiovisuele media‟ worden films, radio- en televisieprogramma‟s bedoeld.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

met

met

Gelieve bij het invullen van de vragenlijst 1 vorm van audiovisuele media in het achterhoofd te
houden, namelijk een radioprogramma, een film of een televisieprogramma.
Welke vorm kiest u voor het invullen van deze vragenlijst?
Een radioprogramma
Een film
Een televisieprogramma
Wanneer in de vragenlijst het woord „audiovisuele media‟ gebruikt wordt, duidt dit op uw keuze,
namelijk een radioprogramma, een film, of een televisieprogramma.
In welke mate vindt u audiovisuele media belangrijk en waarom?
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Hieronder volgen enkele stellingen omtrent audiovisuele media. Gelieve aan te duiden in welke mate
u er wel/niet akkoord mee bent.

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

Audiovisuele media zijn voor mij een vorm van
ontspanning

O

O

O

O

O

Audiovisuele media geven me nieuwe ideeën om
over na te denken

O

O

O

O

O

Audiovisuele media helpen
vaardigheden te ontwikkelen

O

O

O

O

O

Audiovisuele media wekken sterke gevoelens op bij
mij

O

O

O

O

O

Audiovisuele media dragen bij tot de ontwikkeling
van mijn persoonlijkheid

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Audiovisuele media verbeteren mijn capaciteit om
creatief te denken

O

O

O

O

O

Audiovisuele media doen me nadenken over
zingeving

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Audiovisuele media helpen me mijn cultuur beter te
begrijpen

O

O

O

O

O

Audiovisuele media brengen emoties bij me naar
boven

O

O

O

O

O

Audiovisuele media geven me een gevoel ergens
bij te horen

O

O

O

O

O

Audiovisuele media bieden me een speciale
beleving

O

O

O

O

O

Audiovisuele media overbruggen verschillen tussen
mensen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

me

bepaalde

Audiovisuele media brengen mensen bij elkaar

Audiovisuele media bezorgen me plezier

Audiovisuele media leren me iets bij
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Audiovisuele
media
gemoedstoestand

beïnvloeden

mijn
O

O

O

O

O

Bekende audiovisuele media uit onze samenleving
geven me een gevoel van trots

O

O

O

O

O

Audiovisuele media laten me dingen in vraag
stellen

O

O

O

O

O

Audiovisuele media dragen bij tot mijn algemene
ontwikkeling

O

O

O

O

O

Audiovisuele
media
geven
perspectieven en inzichten

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

me

nieuwe

Audiovisuele media inspireren mijn creativiteit

Naast voorgelegde stellingen, wat kunnen audiovisuele media nog voor u betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen audiovisuele media volgens u nog bijdragen tot de
maatschappij?
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Vragenlijst Beeldende kunsten
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met schilderijen?
In welke mate
beeldhouwwerken?

bent

u

vertrouwd

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „kunstwerk‟ gebruikt worden.
Met „kunstwerken‟ worden hier schilderijen, beeldhouwwerken en kunstfoto‟s bedoeld.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

met

In welke mate bent u vertrouwd met kunstfoto‟s?

Gelieve bij het invullen van de vragenlijst 1 vorm van kunstwerken in het achterhoofd te houden,
namelijk een schilderij, een beeldhouwwerk of een kunstfoto.
Welke vorm kiest u voor het invullen van de vragenlijst?
Een schilderij
Een beeldhouwwerk
Een kunstfoto
Wanneer in de vragenlijst het woord „kunstwerk‟ gebruikt wordt, duidt dit op uw keuze, namelijk een
schilderij, een beeldhouwwerk of een kunstfoto.
In welke mate vindt u kunstwerken belangrijk en waarom?
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Hieronder volgen enkele stellingen omtrent kunstwerken. Gelieve aan te duiden in welke mate u er
wel/niet akkoord mee bent.

Kunstwerken
ontspanning

zijn

voor

mij

een

vorm

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

van
O

O

O

O

O

Kunstwerken geven me nieuwe ideeën om over na
te denken

O

O

O

O

O

Kunstwerken helpen me bepaalde vaardigheden te
ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kunstwerken wekken sterke gevoelens op bij mij
Kunstwerken dragen bij tot de ontwikkeling van
mijn persoonlijkheid
Kunstwerken brengen mensen bij elkaar
Kunstwerken verbeteren mijn capaciteit om creatief
te denken
Kunstwerken doen me nadenken over zingeving
Kunstwerken bezorgen me plezier
Kunstwerken helpen me mijn cultuur beter te
begrijpen
Kunstwerken brengen emoties bij me naar boven
Kunstwerken geven me een gevoel ergens bij te
horen
Kunstwerken bieden me een speciale beleving
Kunstwerken
mensen

overbruggen

verschillen

tussen

Kunstwerken leren me iets bij
Kunstwerken beïnvloeden mijn gemoedstoestand
Bekende kunstwerken uit onze samenleving geven
me een gevoel van trots
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Kunstwerken laten me dingen in vraag stellen
Kunstwerken
ontwikkeling

dragen

bij

tot

mijn

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

algemene

Kunstwerken geven me nieuwe perspectieven en
inzichten
Kunstwerken inspireren mijn creativiteit

O

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen kunstwerken voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen kunstwerken volgens u nog bijdragen tot de
maatschappij?
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Vragenlijst cultureel erfgoed
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met historische
monumenten?
In welke mate bent u vertrouwd met musea?
In welke mate bent u vertrouwd met volksgebruiken
(bv processies, stoeten, carnaval, kermissen,…)?

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „erfgoed‟ gebruikt worden.
Met „erfgoed‟ worden hier historische monumenten, musea en volksgebruiken (zoals processies,
stoeten, carnaval, kermissen, …) bedoeld.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Gelieve bij het invullen van de vragenlijst 1 vorm van erfgoed in het achterhoofd te houden, namelijk
een historisch monument, een museum of een volksgebruik (b.v. Processie, stoet, carnaval,
kermis,…). Welke vorm kiest u voor het invullen van de vragenlijst?
Een historisch monument
Een museum
Een volksgebruik (b.v. Processie, stoet, carnaval, kermis,…)
Wanneer in de vragenlijst het woord „erfgoed‟ gebruikt wordt, duidt dit op uw keuze, namelijk een
historisch monument, een museum of een volksgebruik.
In welke mate vindt u erfgoed belangrijk en waarom?
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Hieronder volgen enkele stellingen omtrent erfgoed. Gelieve aan te duiden in welke mate u er wel/niet
akkoord mee bent.

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

Het bezoeken van erfgoed is voor mij een vorm van
ontspanning

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed geeft me nieuwe ideeën
om over na te denken

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed helpt me bepaalde
vaardigheden te ontwikkelen

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed wekt sterke gevoelens
op bij mij

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed draagt bij tot de
ontwikkeling van mijn persoonlijkheid

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed brengt emoties bij me
naar boven

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed geeft me een gevoel
ergens bij te horen

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed biedt me een speciale
beleving

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Erfgoed brengt mensen bij elkaar
Het bezoeken van erfgoed verbetert mijn capaciteit
om creatief te denken
Erfgoed doet me nadenken over zingeving
Het bezoeken van erfgoed bezorgt me plezier
Erfgoed helpt me mijn cultuur beter te begrijpen

Erfgoed overbrugt verschillen tussen mensen
Het bezoeken van erfgoed leert me iets bij
Het bezoeken van
gemoedstoestand

erfgoed

beïnvloedt

mijn
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Bekend erfgoed uit onze samenleving geeft me een
gevoel van trots

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed laat me dingen in vraag
stellen

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed draagt bij tot mijn
algemene ontwikkeling

O

O

O

O

O

Het bezoeken van erfgoed geeft me nieuwe
perspectieven en inzichten

O

O

O

O

O

Het bezoeken
creativiteit

O

O

O

O

O

van

erfgoed

inspireert

mijn

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan het bezoeken van erfgoed voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan erfgoed volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?
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Vragenlijst design
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met design?

O

O

O

O

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „design‟ gebruikt worden.
Met „design‟ worden hier esthetisch vormgegeven producten bedoeld.

O

In welke mate vindt u design belangrijk en waarom?

Hieronder volgen enkele stellingen omtrent design. Gelieve aan te duiden in welke mate u er wel/niet
akkoord mee bent.

Design is voor mij een vorm van ontspanning
Design geeft me nieuwe ideeën om over na te

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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denken
Design helpt
ontwikkelen

me

bepaalde

vaardigheden

te

Design wekt sterke gevoelens op bij mij
Design draagt bij tot de ontwikkeling van mijn
persoonlijkheid
Design brengt mensen bij elkaar
Design verbetert mijn capaciteit om creatief te
denken
Design doet me nadenken over zingeving
Design bezorgt me plezier
Design helpt me mijn cultuur beter te begrijpen
Design brengt emoties bij me naar boven
Design geeft me een gevoel ergens bij te horen
Design biedt me een speciale beleving
Design overbrugt verschillen tussen mensen
Design leert me iets bij
Design beïnvloedt mijn gemoedstoestand
Bekend design uit onze samenleving geeft me een
gevoel van trots
Design laat me dingen in vraag stellen
Design draagt bij tot mijn algemene ontwikkeling
Design geeft me nieuwe perspectieven en inzichten
Design inspireert mijn creativiteit

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan design nog voor u betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan design volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?
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Vragenlijst gaming
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met games?

O

O

O

O

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „games‟ gebruikt worden.
Met „games‟ worden hier consolegames, PC-games, online games en mobiele games bedoeld.

O

In welke mate vindt u games belangrijk en waarom?

Hieronder volgen enkele stellingen omtrent games. Gelieve aan te duiden in welke mate u er wel/niet
akkoord mee bent.

Games zijn voor mij een vorm van ontspanning
Games geven me nieuwe ideeën om over na te
denken

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Games helpen me bepaalde vaardigheden te
ontwikkelen
Games wekken sterke gevoelens op bij mij
Games dragen bij tot de ontwikkeling van mijn
persoonlijkheid
Games brengen mensen bij elkaar
Games verbeteren mijn capaciteit om creatief te
denken
Games doen me nadenken over zingeving
Games bezorgen me plezier
Games helpen me mijn cultuur beter te begrijpen
Games brengen emoties bij me naar boven
Games geven me een gevoel ergens bij te horen
Games bieden me een speciale beleving
Games overbruggen verschillen tussen mensen
Games leren me iets bij
Games beïnvloeden mijn gemoedstoestand
Bekende games uit onze samenleving geven me
een gevoel van trots
Games laten me dingen in vraag stellen
Games dragen bij tot mijn algemene ontwikkeling
Games geven
inzichten

me nieuwe perspectieven

Games inspireren mijn creativiteit

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

en

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen games voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen games volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?
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Vragenlijst gedrukte media
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met boeken?
In welke mate bent u vertrouwd met tijdschriften?
In welke mate bent u vertrouwd met kranten?

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „gedrukte media‟ gebruikt worden.
Met „gedrukte media‟ worden boeken, tijdschriften en kranten bedoeld.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Gelieve bij het invullen van de vragenlijst 1 vorm van gedrukte media in het achterhoofd te houden,
namelijk een boek, een tijdschrift of een krant.
Welke vorm kiest u voor het invullen van de vragenlijst?
Een boek
Een tijdschrift
Een krant
Wanneer in de vragenlijst het woord „gedrukte media‟ gebruikt wordt, duidt dit op uw keuze, namelijk
een boek, een tijdschrift of een krant.
In welke mate vindt u gedrukte media belangrijk en waarom?
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Hieronder volgen enkele stellingen omtrent gedrukte media. Gelieve aan te duiden in welke mate u er
wel/niet akkoord mee bent.

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

Gedrukte media zijn voor mij een vorm van
ontspanning

O

O

O

O

O

Gedrukte media geven me nieuwe ideeën om over
na te denken

O

O

O

O

O

Gedrukte media helpen me bepaalde vaardigheden
te ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Gedrukte media helpen me mijn cultuur beter te
begrijpen

O

O

O

O

O

Gedrukte media brengen emoties bij me naar
boven

O

O

O

O

O

Gedrukte media geven me een gevoel ergens bij te
horen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Gedrukte media wekken sterke gevoelens op bij mij
Gedrukte media dragen bij tot de ontwikkeling van
mijn persoonlijkheid
Gedrukte media brengen mensen bij elkaar
Gedrukte media verbeteren mijn capaciteit om
creatief te denken
Gedrukte media doen me nadenken over zingeving
Gedrukte media bezorgen me plezier

Gedrukte media bieden me een speciale beleving
Gedrukte media overbruggen verschillen tussen
mensen
Gedrukte media leren me iets bij
Gedrukte
media
gemoedstoestand

beïnvloeden

mijn
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Bekende gedrukte media uit onze samenleving
geven me een gevoel van trots

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Gedrukte media dragen bij tot mijn algemene
ontwikkeling

O

O

O

O

O

Gedrukte media geven me nieuwe perspectieven
en inzichten

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Gedrukte media laten me dingen in vraag stellen

Gedrukte media inspireren mijn creativiteit

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen gedrukte media nog betekenen voor u?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen gedrukte media volgens u nog bijdragen tot de
maatschappij?
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Vragenlijst mode
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent u vertrouwd met mode?

O

O

O

O

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „mode‟ gebruikt worden.
Met „mode‟ wordt kledij van modeontwerpers bedoeld.

O

In welke mate vindt u mode belangrijk en waarom?

Hieronder volgen enkele stellingen omtrent mode. Gelieve aan te duiden in welke mate u er wel/niet
akkoord mee bent.

Mode is voor mij een vorm van ontspanning
Mode geeft me nieuwe ideeën om over na te
denken

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Mode helpt
ontwikkelen

me

bepaalde

vaardigheden

te

Mode wekt sterke gevoelens op bij mij
Mode draagt bij tot de ontwikkeling van mijn
persoonlijkheid
Mode brengt mensen bij elkaar
Mode verbetert mijn capaciteit om creatief te
denken
Mode doet me nadenken over zingeving
Mode bezorgt me plezier
Mode helpt me mijn cultuur beter te begrijpen
Mode brengt emoties bij me naar boven
Mode geeft me een gevoel ergens bij te horen
Mode biedt me een speciale beleving
Mode overbrugt verschillen tussen mensen
Mode leert me iets bij
Mode beïnvloedt mijn gemoedstoestand
Bekende mode uit onze samenleving geeft me een
gevoel van trots
Mode laat me dingen in vraag stellen
Mode draagt bij tot mijn algemene ontwikkeling
Mode geeft me nieuwe perspectieven en inzichten
Mode inspireert mijn creativiteit

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan mode voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan mode volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?
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Vragenlijst muziek
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate bent
muziekoptredens?

u

vertrouwd

met

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „muziek‟ gebruikt worden.
Met „muziek‟ worden hier live muziekoptredens en het beluisteren van muziek (via CD, MP3,…)
bedoeld.

live

In welke mate bent u vertrouwd met het beluisteren
van muziek (via CD, MP3, …)?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Gelieve bij het invullen van de vragenlijst 1 vorm van muziek in het achterhoofd te houden, namelijk
een live muziekoptreden of het beluisteren van muziek (via CD, MP3, …).
Welke vorm kiest u voor het invullen van de vragenlijst?
Een live muziekoptreden
Het beluisteren van muziek (via CD, MP3,…)
Wanneer in de vragenlijst het woord „muziek‟ gebruikt wordt, duidt dit op uw keuze, namelijk een live
muziekoptreden of het beluisteren van muziek (via CD, MP3,…).
In welke mate vindt u muziek belangrijk en waarom?
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Hieronder volgen enkele stellingen omtrent muziek. Gelieve aan te duiden in welke mate u er wel/niet
akkoord mee bent.

Muziek is voor mij een vorm van ontspanning

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

O

O

O

O

O

Muziek geeft me nieuwe ideeën om over na te
denken

O

O

O

O

O

Muziek helpt
ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

me

bepaalde

vaardigheden

te

Muziek wekt sterke gevoelens op bij mij
Muziek draagt bij tot de ontwikkeling van mijn
persoonlijkheid
Muziek brengt mensen bij elkaar
Muziek verbetert mijn capaciteit om creatief te
denken
Muziek doet me nadenken over zingeving
Muziek bezorgt me plezier
Muziek helpt me mijn cultuur beter te begrijpen
Muziek brengt emoties bij me naar boven
Muziek geeft me een gevoel ergens bij te horen
Muziek biedt me een speciale beleving
Muziek overbrugt verschillen tussen mensen
Muziek leert me iets bij
Muziek beïnvloedt mijn gemoedstoestand
Bekende muzikanten/muziekvoorstellingen
uit
onze samenleving geven me een gevoel van trots
Muziek laat me dingen in vraag stellen
Muziek draagt bij tot mijn algemene ontwikkeling
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Muziek geeft
inzichten

me

nieuwe

perspectieven

Muziek inspireert mijn creativiteit

en
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan muziek voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan muziek volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?
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Vragenlijst nieuwe media
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „nieuwe media‟ gebruikt worden.
Met „nieuwe media‟ worden digitale media bedoeld, zoals digitale kranten, digitale boeken, digitale
kunstwerken en sociale media (blogs, Netlog,…).

In welke mate bent u vertrouwd met digitale
kranten?

O

O

O

O

O

In welke mate bent u vertrouwd met digitale
boeken?

O

O

O

O

O

In welke mate bent u vertrouwd met digitale
kunstwerken?

O

O

O

O

O

In welke mate bent u vertrouwd met sociale media
(b.v. Netlog, blogs,…)?

O

O

O

O

O

Gelieve bij het invullen van de vragenlijst 1 vorm van nieuwe media in het achterhoofd te houden,
namelijk een digitale krant, een digitaal boek, een digitaal kunstwerk of een vorm van sociale media.
Welke vorm kiest u voor het invullen van de vragenlijst?
Een digitale krant
Een digitaal boek
Een digitaal kunstwerk
Een vorm van sociale media
Wanneer in de vragenlijst het woord „nieuwe media‟ gebruikt wordt, duidt dit op uw keuze, namelijk
een digitale krant, een digitaal boek, een digitaal kunstwerk of een vorm van sociale media.
In welke mate vindt u nieuwe media belangrijk en waarom?
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Hieronder volgen enkele stellingen omtrent nieuwe media. Gelieve aan te duiden in welke mate u er
wel/niet akkoord mee bent.

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

Nieuwe media zijn voor mij een vorm van
ontspanning

O

O

O

O

O

Nieuwe media geven me nieuwe ideeën om over
na te denken

O

O

O

O

O

Nieuwe media helpen me bepaalde vaardigheden
te ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Nieuwe media wekken sterke gevoelens op bij mij
Nieuwe media dragen bij tot de ontwikkeling van
mijn persoonlijkheid
Nieuwe media brengen mensen bij elkaar
Nieuwe media verbeteren mijn capaciteit om
creatief te denken
Nieuwe media doen me nadenken over zingeving
Nieuwe media bezorgen me plezier
Nieuwe media helpen me mijn cultuur beter te
begrijpen
Nieuwe media brengen emoties bij me naar boven
Nieuwe media geven me een gevoel ergens bij te
horen
Nieuwe media bieden me een speciale beleving
Nieuwe media overbruggen verschillen tussen
mensen
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Nieuwe media leren me iets bij

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Nieuwe media dragen bij tot mijn algemene
ontwikkeling

O

O

O

O

O

Nieuwe media geven me nieuwe perspectieven en
inzichten

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Nieuwe media beïnvloeden mijn gemoedstoestand
Bekende nieuwe mediatoepassingen uit onze
samenleving geven me een gevoel van trots
Nieuwe media laten me dingen in vraag stellen

Nieuwe media inspireren mijn creativiteit

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen nieuwe media nog voor u betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen nieuwe media volgens u nog bijdragen aan de
maatschappij?

75

Vragenlijst podiumkunsten
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum

In welke mate
dansvoorstellingen?

bent

In welke mate bent
theatervoorstellingen?

u

u

vertrouwd

vertrouwd

Helemaal
niet
vertrouwd

Niet
vertrouwd

Noch
vertrouwd/
noch
niet
vertrouwd

Heel
vertrouwd

Vertrouwd

In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „podiumkunsten‟ gebruikt worden.
Met „podiumkunsten‟ worden hier dans-, theater- en stand-up comedy voorstellingen bedoeld.

met
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

met

In welke mate bent u vertrouwd met stand-up
comedy voorstellingen?

Gelieve bij het invullen van de vragenlijst 1 vorm van podiumkunsten in het achterhoofd te houden,
namelijk een dans-, theater- of stand-up comedy voorstelling.
Welke vorm kiest u voor het invullen van de vragenlijst?
Een dansvoorstelling
Een theatervoorstelling
Een stand-up comedy voorstelling
Wanneer in de vragenlijst het woord „podiumkunsten‟ gebruikt wordt, duidt dit op uw keuze, namelijk
een dans-, theater- of stand-up comedy voorstelling.
In welke mate vindt u podiumkunsten belangrijk en waarom?
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Hieronder volgen enkele stellingen omtrent podiumkunsten. Gelieve aan te duiden in welke mate u er
wel/niet akkoord mee bent.

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

Podiumkunsten zijn voor mij een vorm van
ontspanning

O

O

O

O

O

Podiumkunsten geven me nieuwe ideeën om over
na te denken

O

O

O

O

O

Podiumkunsten helpen me bepaalde vaardigheden
te ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Podiumkunsten helpen me mijn cultuur beter te
begrijpen

O

O

O

O

O

Podiumkunsten brengen
boven

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Podiumkunsten wekken sterke gevoelens op bij mij
Podiumkunsten dragen bij tot de ontwikkeling van
mijn persoonlijkheid
Podiumkunsten brengen mensen bij elkaar
Podiumkunsten verbeteren mijn capaciteit om
creatief te denken
Podiumkunsten doen me nadenken over zingeving
Podiumkunsten bezorgen me plezier

emoties bij me naar

Podiumkunsten geven me een gevoel ergens bij te
horen
Podiumkunsten bieden me een speciale beleving
Podiumkunsten overbruggen verschillen tussen
mensen
Podiumkunsten leren me iets bij
Podiumkunsten
gemoedstoestand

beïnvloeden

mijn
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Bekende
podiumkunstenaars/
podiumkunstvoorstellingen uit onze samenleving
geven me een gevoel van trots

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Podiumkunsten dragen bij tot mijn algemene
ontwikkeling

O

O

O

O

O

Podiumkunsten geven me nieuwe perspectieven
en inzichten

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Podiumkunsten laten me dingen in vraag stellen

Podiumkunsten inspireren mijn creativiteit

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen podiumkunsten voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kunnen podiumkunsten volgens u nog bijdragen tot de
maatschappij?
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Vragenlijst reclame & communicatie
Deze vragenlijst kadert in een onderzoeksproject van Flanders District of Creativity en Antwerp
Management School. In dit onderzoek willen we nagaan wat het belang is van de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen voor mens en maatschappij. Onder Creatieve Industrieën verstaan we:
audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, gedrukte media, mode, nieuwe media,
podiumkunsten, muziek, reclame & communicatie, architectuur, gaming en design.
Op de volgende pagina wordt u doorverwezen naar een vragenlijst omtrent één van bovenstaande
domeinen. Graag willen we uw mening daarover kennen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle informatie die u verstrekt in dit
onderzoek, wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zodat uiteindelijk niemand, behalve uzelf, weet wat u
geantwoord heeft.
Opmerkingen en/of vragen zijn welkom via creams@ams.ac.be.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Het Flanders DC- Antwerp Management School Kenniscentrum
In de loop van deze enquête zal regelmatig het woord „reclame‟ gebruikt worden.
Met „reclame‟ worden hier alle vormen van reclameboodschappen bedoeld.
In welke mate vindt u reclame belangrijk en waarom?

Hieronder volgen enkele stellingen omtrent reclame. Gelieve aan te duiden in welke mate u er wel/niet
akkoord mee bent.

Reclame is voor mij een vorm van ontspanning

Helemaal
niet akkoord

Niet akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

STELLING

Noch
akkoord/
noch
niet
akkoord

U heeft volgende keuzemogelijkheden: helemaal akkoord, akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord,
niet akkoord, helemaal niet akkoord.

O

O

O

O

O

Reclame geeft me nieuwe ideeën om over na te
denken

O

O

O

O

O

Reclame helpt me bepaalde vaardigheden te
ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Reclame wekt sterke gevoelens op bij mij
Reclame draagt bij tot de ontwikkeling van mijn
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persoonlijkheid
Reclame brengt mensen bij elkaar
Reclame verbetert mijn capaciteit om creatief te
denken
Reclame doet me nadenken over zingeving
Reclame bezorgt me plezier
Reclame helpt me mijn cultuur beter te begrijpen
Reclame brengt emoties bij me naar boven
Reclame geeft me een gevoel ergens bij te horen
Reclame biedt me een speciale beleving
Reclame overbrugt verschillen tussen mensen
Reclame leert me iets bij
Reclame beïnvloedt mijn gemoedstoestand
Bekende
reclameboodschappen
uit
samenleving geven me een gevoel van trots

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

onze

Reclame laat me dingen in vraag stellen
Reclame draagt bij tot mijn algemene ontwikkeling
Reclame geeft me nieuwe perspectieven en
inzichten
Reclame inspireert mijn creativiteit

O

Naaste de voorgelegde stellingen, wat kan reclame voor u nog betekenen?

Naast de voorgelegde stellingen, wat kan reclame volgens u nog bijdragen tot de maatschappij?
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