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1. INLEIDING
In een voorstudie van het Kenniscentrum werden de fundamenten gelegd voor een afbakening
van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen (Guiette, Schramme & Vandenbempt, 2010). De
Creatieve Industrieën in Vlaanderen worden door het Kenniscentrum gedefinieerd als ³KHW
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
FRQVXPSWLH  HQ GLH ELMGUDJHQ DDQ GH XLWEUHLGLQJ YDQ KHW µFUHDWLHI YRRUGHHO¶ LQ 9ODDQGHUHQ´
Concreet heeft dit betrekking op volgende sectoren: Architectuur, Audiovisuele kunsten,
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 (Guiette, Jacobs, Schramme & Vandenbempt,
2011a), de drivers en drempels (Guiette, Jacobs, Schramme & Vandenbempt, 2011b) en de
symbolische waarde van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen (Guiette, Jacobs, Loots,
Schramme & Vandenbempt, 2011). 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.
Met dit onderzoeksrapport willen we de dominante denkkaders van de Creatieve Industrieën in
Vlaanderen in kaart brengen. Tijdens voorgaand onderzoek werd opgemerkt dat de
verschillende actoren in de sectoren van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen zeer eigen
denkkaders hanteren. Deze denkkaders kunnen een potentiële belemmering zijn voor groei en
ontwikkeling. Bovendien kan de confrontatie met verschillende denkkaders startende creatieve
ondernemers helpen beter te begrijpen waar ze zelf staan, waarin ze verschillen van anderen
en welke andere denkkaders er bestaan. Dit kan een belangrijke verdere stap zijn in de
professionele ontwikkeling van hun creatieve activiteit.
,QGLWRQGHU]RHNVUDSSRUWZRUGWHHUVWGLHSHULQJHJDDQRSKHWFRQFHSWµGRPLQDQWHGHQNNDGHUV¶
9HUYROJHQV ZRUGW HHQ FRQFHSWXHHO µIUDPHZRUN¶ YDQ GRPLQDQWH GHQNNDGHUV LQ GH &UHDWLHYH
Industrieën in Vlaanderen voorgesteld. In een derde deel wordt dit framework via illustratieve
cases toegepast op de beeldende kunsten sector.
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2. DOMINANTE DENKKADERS
2.1. DOMINANTE DENKKADERS?
In dit onderzoeksproject wordt nagegaan welke dominante denkkaders er aanwezig zijn binnen
de Creatieve Industrieën in Vlaanderen. Het concept van dominante denkkaders is gebaseerd
RSKHWVRFLRORJLVFKHEHJULSµLQVWLWXWLRQHOHORJLFD¶HQKHWPDQDJHPHQWEHJULSµGRPLQDQWHORJLFD¶
Veel bedrijven lijken niet in staat om interne en externe barrières te overwinnen om te
innoveren (Matthyssens, Vandenbempt & Berghman, 2004). Daarom vinden veel organisaties
het moeilijk om te veranderen, en hoewel zij veranderingen zien in de omgeving, zijn zij niet in
VWDDWHUQDDUWHKDQGHOHQ +HWFRQFHSW YDQGRPLQDQWHORJLFD¶ RIGHQNNDGHUVNDQQXWWLJ ]LMQEij
de ontwikkeling van een meer grondige kennis van deze zaken (Bettis & Prahalad, 1995). Een
logica (van management) kan worden gedefinieerd als de manier waarop managers het bedrijf
en haar industrie percipiëren en dient als basis waarop allocatiebeslissingen van middelen
worden gemaakt (Prahalad & Bettis, 1986). Binnen een bepaalde industrie wordt vaak
eenzelfde logica aangehouden, waardoor deze dominant wordt en innovatie kan worden
belemmerd.

DENKKADERS
Dominante denkkaders kunnen
leiden tot bedrijfskundige
inertie en een onvermogen om
passende maatregelen te
nemen tegen zakelijke
uitdagingen

'RPLQDQWHORJLFD¶Vkunnen zich voordoen op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op niveau van
de organisatie, het individu of een industrie. Steeds meer wordt geopperd om het gegeven van
dominante logica te bestuderen op industrielevel, met als reden dat stakeholders in eenzelfde
industrie een bepaalde gemeenschappelijke identiteit opbouwen (Thornton & Ocasio, 2008).
Onderzoek heeft daarnaast DDQJHWRRQG GDW PHHUGHUH ORJLFD¶V DDQZH]LJ NXQQHQ ]LMQ LQ HHQ
industrie (zie bijvoorbeeld Khaire & Wadhwani, 2010; Thornton, Jones & Kury, 2005), die zelfs
conflicterend kunnen zijn met elkaar (Sigurdardóttir, 2005). 'H]H RYHUNRHSHOHQGH ORJLFD¶V
worden omschreven als LQVWLWXWLRQHOH ORJLFD¶V: sociaal geconstrueerde, historische patronen
van veronderstellingen, waarden, overtuigingen en regels waaraan actoren hun bestaan
onttrekken, zich organiseren, en betekenis geven aan de werkelijkheid om hen heen. Met
DQGHUH ZRRUGHQ GH LQVWLWXWLRQHOH ORJLFD¶V in een industrie kunnen worden gezien als de
'standaard' manieren waarop de actoren zich gedragen, ontwikkeld via een natuurlijk proces
door middel van een historische evolutiHYDQ GH LQGXVWULH,QVWLWXWLRQHOH ORJLFD¶V GHILQLsUHQ GH
'regels van het spel' en richten de aandacht van organisaties op problemen en oplossingen die
in overeenstemming zijn met de heersende institutionele logica (Thornton, 2004). Deze
standaard werkwijzen en denkpatronen kunnen waarGHQµYHUODPPHQ¶LQGRJPD VVWUDWHJLVFKH
kaders in oogkleppen, en processen in routines, wat resulteert in bedrijfskundige inertie en een
onvermogen om passende maatregelen te nemen tegen zakelijke uitdagingen (Sull, 1999). Een
institutionele logica aanpak benadrukt hoe maatschappelijke actoren worden voorzien van een
zeer bepalende set van sociale normen, waarbij het gedrag niet wordt ontleend aan mogelijke
gevolgen van een actie, maar aan geschiktheid met de norm. Op deze manier zijn de
institutionele logica's geen bewuste strategische keuzes, maar vormen zij bronnen van
legitimiteit en verlenen zij een gevoel van orde en veiligheid op basis waarop beslissingen
worden genomen (Thornton & Ocasio, 2008). In navolging van bestaande literatuur en met de
praktische toepassing van het onderzoeksrapport in het achterhoofd, worden in dit
onderzoeksrapport dominante denkkaders als volgt opgevat:
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STRATEGIE?
Het volgen van bepaalde
denkkaders is geen bewuste
strategische keuze. De invloed
die zij hebben in het bepalen
van persoonlijke en
organisationele waarden,
normen en gedragingen is
echter bepaald voor veel
strategische beslissingen.

1. Dominante denkkaders zijn algemeen aanvaarde, formele en informele regels en
culturele overtuigingen die organisatorische zin en cognitie, besluitvorming, gedrag en
actie regelen.
2. Ze zijn onveranderlijk noch enkelvoudig. Integendeel, mensen en organisaties zijn
vaak omgeven door en onderworpen aan verschillende en soms conflicterende
ORJLFD¶V
3. Industrieën zelf zijn een adequate analyse-eenheid om dominante denkkaders te
beschrijven. Voorheen werden ze eerder beschreven op niveau van het individu, de
organisatie of de maatschappij.

2.2. DOMINANTE DENKKADERS
INDUSTRIEËN

IN

DE

CREATIEVE

Zoals eerder aangegeven worden de Creatieve Industrieën in Vlaanderen door het
.HQQLVFHQWUXPJHGHILQLHHUGDOV³het 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
µFUHDWLHIYRRUGHHO¶LQ9ODDQGHUHQ´
Goed ontwikkelde en bloeiende Creatieve Industrieën helpen Vlaanderen vooruit. Door hierop
in te zetten kan Vlaanderen internationaal toonaangevend zijn en zo werk, welzijn en welvaart
creëren. Onderzoeken tonen immers aan dat deze industrieën een belangrijke bijdrage aan de
economie en samenleving leveren en een bron van werkgelegenheid zijn:
x

Volgens het Creative Economy Report 2010 van de Verenigde Naties is de uitvoer van
creatieve goederen en diensten wereldwijd tussen 2002 en 2008 meer dan verdubbeld.
In de top 20 van de belangrijkste uitvoerders staat België op de elfde plaats, voor
landen als Canada en Spanje (UNCTAD, 2010, p. 132);

x

Het European Competitiveness Report 2010 stelt dat de Creatieve Industrieën goed
]LMQYRRUPLOMRHQMREV]R¶QSURFHQWYDQGHWRWDOHWHZHUNVWHOOLQJ LQ HQ
procent van het Europese BBP (in 2006) (European Commission, 2010, p. 195);

x

Tussen 2000 en 2007 groeide de tewerkstelling in de Europese Creatieve Industrieën
jaarlijks gemiddeld met 3,5 procent, vergeleken met 1 procent in de algemene EU-27
economie (European Commission, 2010, p. 196);

x

,QVRPPLJH(XURSHVHUHJLR¶VLVGHVHFWRURSZHJRPYRRUPHHUGDQSURFHQWYDQGH
werkgelegenheid te zorgen (Centre for Strategy and Evaluation Services, 2010, p. 20).

Ook uit eerder onderzoek van het Kenniscentrum blijkt dat de Creatieve Industrieën een
belangrijke bijdrage leveren aan de economie en een bron van werkgelegenheid zijn. Uit de
cijfers van de impactanalyse blijkt namelijk dat de Creatieve Industrieën 3% van het Bruto
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Binnenlands Product (BBP) van Vlaanderen vertegenwoordigen, ze creëren werk voor 13,5%
van het totaal aantal zelfstandigen (in hoofdbezigheid) in Vlaanderen en 3% van het totaal
aantal werknemers in Vlaanderen is werkzaam binnen de Creatieve Industrieën (Guiette,
Jacobs, Schramme et al., 2011a).
Ondanks hun duidelijke impact op de economie, zijn de Creatieve Industrieën lange tijd niet
opgenomen in onderzoek rond de vraag waarom ze op een bepaalde manier georganiseerd
zijn (Caves, 2002). Met dit onderzoeksrapport willen we dieper ingaan op één
organisatieaspect, namelijk dominante denkkaders. Deze denkkaders kunnen een potentiële
belemmering zijn voor groei en ontwikkeling. Bovendien kan de confrontatie met verschillende
denkkaders startende creatieve ondernemers helpen beter te begrijpen waar ze zelf staan,
waarin ze verschillen van anderen en welke andere denkkaders er bestaan. Dit kan een
belangrijke verdere stap zijn in de professionele ontwikkeling van hun creatieve activiteit.

CONFRONTATIE
De confrontatie met
verschillende denkkaders kan
startende creatieve
ondernemers helpen beter te
begrijpen waar ze zelf staan,
waarin ze verschillen van
anderen en welke andere
denkkaders er bestaan.

Aangezien de Creatieve Industrieën als geheel tot hier toe niet aan bod zijn gekomen in het
onderzoek naar dominante denkkaders, willen we met dit onderzoeksrapport hen specifiek
belichten. De Creatieve Industrieën onderscheiden zich op een heel aantal punten van andere
industrieën en hebben specifieke noden. In plaats van algemeen geldende dominante
denkkaders uit de andere industrieën toe te passen, hebben we dan ook een nieuw uniek
framework ontwikkeld. De gemeenschappelijke en onderscheidende karakteristieken van de
Creatieve Industrieën kunnen we als volgt samenvatten (KEA, 2010; Pratt & Jeffcutt, 2009).
Creatieve Industrieën worden gekenmerkt door:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Een industriële structuur die beter gekarakteriseerd wordt als een ecosysteem;
Overlappende netwerken, gemedieerd door intermediairen en gefaciliteerd door de
beweging van freelancers en informele interactie;
Een relatief gebrek aan middelgrote bedrijven;
Een zeer sterke lokale basis en gerichtheid;
Een relatief gebrek aan business expertise en financiële middelen;
Het potentieel om innovatie aan te moedigen in andere sectoren;
Een overwicht van korte termijn, project gebaseerde bedrijven met freelancers;
Een grote marktonzekerheid, gekoppeld aan een zeer hoog risico voor faling;
Een zeer snelle omzet van innovatie en productcyclus;
Spanning tussen de regulering van inhoud en concurrentie.

Met dit onderzoeksrapport streven we dan ook het volgende na:
1. +HW YHUEHWHUHQ YDQ KHW LQ]LFKW LQ GH &UHDWLHYH ,QGXVWULHsQ +HW FRQFHSW µGRPLQDQWH
GHQNNDGHUV¶ LV QXWWLJ ELM GH ]RHktocht naar de zin van deze industrieën, bij het beter
begrijpen waarom ze op een bepaalde manier werken.
2. Het systematisch identificeren en coherent beargumenteren van de verschillende
dominante denkkaders. We vermoeden dat succesvolle creatieve ondernemers zich
bewust zijn van het denkkader waarin ze opereren en soms ook bewust elementen uit
verschillende denkkaders combineren, of juist binnen één denkkader blijven opereren.
3. +HW XLWORNNHQ YDQ HHQ µDKD¶-moment onder de actoren die actief zijn in deze
industrieën. Wanneer een actor inzicht verwerft in zijn/haar dominante denkkaders, en
geconfronteerd wordt met andere denkkaders, zal deze actor beter uitgerust zijn om

ONDERZOEKSRAPPORT
	
  

7

DOMINANTE DENKKADERS IN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN

	
  

opportuniteiten voor innovatie te detecteren en drempels voor groei en ontwikkeling te
overwinnen.

2.3. AANPAK
Dit onderzoeksproject bestond uit vier fasen. In een eerste fase is een literatuurstudie
XLWJHYRHUGQDDUGHEHJULSSHQµGRPLQDQWH¶HQµLQVWLWXWLRQHOHORJLFD¶V¶HQGHPRJHOLMNHWRHSDVVLQJ
hiervan in de creatieve industrieën. Deze literatuurstudie mondde uit in een conceptueel
framework omtrent de potentieel heersende dominante denkkaders in deze sectoren. Dit
framework werd vervolgens voorgelegd ter feedback aan 20 (inter)nationale experten met
betrekking tot de creatieve industrieën. Hun feedback diende als basis voor een verdere
verfijning van het framework dat vervolgens werd voorgelegd aan twee focusgroepen. In deze
focusgroepen werd het framework via een groepsdiscussie verder geanalyseerd op termen van
inhoud, realisme en mogelijke toepassingen. Na verwerking van deze discussies is gekomen
tot een definitief model van de dominante denkkaders in de creatieve industrieën. In een
laatste fase werd dit model geïllustreerd door middel van drie (succesvolle) cases. De cases
zijn geselecteerd op basis van hun vermeende bijzondere positionering in het opgestelde
framework.

Figuur 1 Aanpak

	
  

Hieronder staat de aanpak per fase verder toegelicht.
1. Literatuurstudie
De literatuurstudie heeft als doel een goed begrip van de concepten te verkrijgen, namelijk
dominante logica en institutionele logica. Eens dit inzicht was verworven, werd op basis van de
kennis van de onderzoekers over de creatieve industrieën een eerste conceptueel framework
uitgetekend omtrent de heersende dominante denkkaders in deze sectoren. Hierbij werden de
verschillende denkkaders op basis van literatuur in detail uitgewerkt op een aantal
onderscheidende parameters, zoals de wijze van strategiebepaling, gebruik van financiën en
gedachten omtrent de markt.
2. Feedback experten
Het eerste conceptueel framework is vervolgens gepresenteerd aan 20 (inter)nationale
experten met betrekking tot de creatieve industrieën (zie bijlage). Deze experten liepen uiteen
van academici, beleidsbepalers en actoren die allen individueel het framework bekeken en van
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feedback voorzien hebben. Bij de selectie van experten is er zorg voor gedragen dat elke
sector uit de creatieve industrieën vertegenwoordigd was met tenminste één sector-expert.
Daarnaast konden zeven van de deelnemende personen worden beschouwd als experten van
de creatieve industrieën als geheel. Feedback werd ontvangen van 15 experten, dat na
analyse door de onderzoekers werd gebruikt voor verdere verfijning van het conceptueel
framework. Naast verfijning diende de feedback van de experten tevens als een eerste
validatie van het evoluerende model.
3. Focusgroepen
Het verfijnde framework werd in een derde fase getest in twee focusgroepen. Het doel van de
eerste focusgroep was tweeledig. Allereerst was een doelstelling het framework nogmaals te
verfijnen en uiteindelijk te valideren door middel van groepsdiscussies. Daarnaast diende de
focusgroep als eerste testcase voor de realistische toepassing van het framework op een
bepaalde sector in de creatieve industrieën. Om deze reden is besloten de focusgroep te
richten op één sector, namelijk de beeldende kunsten sector. De focusgroep bestond uit 11
actoren uit de kerncreatieve en ondersteunende schakel van deze sector (zie bijlage). Tijdens
de focusgroep werden de industriedeskundigen in een eerste fase verdeeld in vier groepen.
Elke groep kreeg vervolgens de naam van een bekende beeldend kunstenaar toegewezen.
Deze namen werden geselecteerd op vermeende uiteenlopende denkkaders. Vervolgens
kreeg elke groep de opdracht door middel van een discussie uiteen te zetten hoe zij denken
dat de opinie en werkwijze van de toegewezen kunstenaar is op een viertal verschillende
gebieden: omtrent de legitimiteit van zijn/haar kunst, omtrent de werkrelaties en
RUJDQLVDWLHYRUP RPWUHQW GH EHODQJULMNVWH µPLGGHOHQ¶ HQ EH]LWWLQJHQ YDQ GH NXQVWHQDDU HQ
omtrent zijn/haar inkomstenbronnen. Vervolgens kregen de verschillende groepen de
mogelijkheid hun overwegingen te presenteren aan de gehele focusgroep en was er ruimte
voor discussie. In een tweede fase werd vervolgens een discussie geleid over de verschillen en
overeenkomsten tussen de gekozen bekende kunstenaars, en of de uitkomsten van de
denkoefening ook veralgemeenbaar zijn naar andere kunstenaars. Tenslotte werd het
framework voorgesteld zoals het was ontwikkeld op basis van de literatuurstudie en de
feedback van de experten.
Op basis van de inzichten van deze eerste focusgroep werd het framework verder aangepast
en verfijnd. Het initieel bedachte framework werd voor een groot deel bekrachtigd door de
focusgroep participanten. Er werd duidelijk gesteld dat er inderdaad verschillende denkkaders
onderscheiden kunnen worden, waarbij de door het onderzoeksteam voorgestelde patronen
werden onderschreven. Daarnaast werden enkele zeer nuttige suggesties gedaan voor de
verdere implementatie van de studie. Zo werd bijvoorbeeld voorgesteld om de levensfase en
de ontwikkeling van de loopbaan van de kunstenaar in ogenschouw te nemen bij de latere
ontwikkeling en toepassing van de tool. Tenslotte zijn op basis van de discussies tijdens de
focusgroep verschillende details in het framework aangescherpt.
In een tweede focusgroep werd dit opnieuw verfijnde model verder getest. Voor deze toetsing
werd ervoor gekozen jonge/startende beeldend kunstenaars uit te nodigen voor deze
focusgroep (zie bijlage). Hier werd expliciet voor gekozen, aangezien het doel van de studie is
groei te stimuleren door denkpatronen te benoemen en te identificeren bij individuen. Er werd
ervoor gekozen deze focusgroep in een kleine setting te laten plaatsvinden, zodat er veel
ruimte was voor individuele meningen over denkpatronen in de groepsdiscussie. In een eerste
fase van de focusgroep werd aan de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze
vragenlijst was gebaseerd op het verfijnde framework en had als doel een indicatie te geven
van de relatieve importantie van een bepaald denkpatroon bij de individuen. Daarnaast diende
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de vragenlijst als een eerste aanzet naar een te ontwikkelen tool die dominante denkkaders
kan exposeren. Terwijl de vragenlijsten werden verwerkt, werd aan de deelnemers het
framework met de drie geïdentificeerde denkpatronen voorgesteld en was er tijd voor een korte
discussie omtrent deze bevindingen. Vervolgens werd aan elke deelnemer zijn/haar
persoonlijke score op ieder van de geïdentificeerde denkpatronen onthult waarna werd
gediscussieerd of de scores representatief waren voor ieders denkpatroon. Naar aanleiding
van deze tweede focusgroep werd het framework voor een laatste keer verfijnd tot het
uiteindelijke framework dat verder wordt toegelicht in de sectie Framework Dominante
Denkkaders. Daarnaast leverde de focusgroep zeer nuttige inzichten op in het opstellen van
een juiste vragenlijst om denkkaders te kunnen meten. Uit de groepsdiscussie in de focusgroep
bleek dat de gebruikte vragenlijst tot een goed inzicht in de denkkaders van de jonge
kunstenaars leidde, maar tevens dat de resultaten van de vragen op een aantal punten niet
helemaal overeenkwamen met de werkelijkheid, waardoor aanpassingen noodzakelijk zijn. Een
laatste belangrijk inzicht ligt in de uiteindelijke operationalisering van een dominante denkkader
tool. De participanten van de focusgroep lieten duidelijk merken de groepsdiscussie die
ontstond naar aanleiding van de vragenlijst zeer te appreciëren. Zij zagen in een dergelijke
groepsdiscussie een belangrijke meerwaarde, waardoor het idee ontstond om de tool zowel
toepasbaar te maken als een individuele test en als een test die in groepsverband kan worden
gebruikt.
4. Casestudies
De verschillende dominante denkkaders worden tot slot verder toegelicht aan de hand van drie
casestudies. Deze casestudies hebben als doel een praktische invulling van de verschillende
denkkaders te illustreren. De cases zijn allen geselecteerd uit de kerncreatieve schakel van de
beeldende kunsten sector. Door te kiezen voor slechts één van de sectoren uit de creatieve
industrieën als focus voor de casestudies, wordt het risico vermeden het beeld op te hangen
GDW ELQQHQ EHSDDOGH VHFWRUHQ VOHFKWV ppQ YDQ GH ORJLFD¶V UHOHYDQW LV 'H FDVHV ]LMQ GRRU
middel van theoretische sampling geselecteerd. Dit maakt het mogelijk cases te selecteren die
theoretisch het meest zinvol zijn. Er is ervoor gekozen, op basis van preliminair inzicht in de
denkpatronen in de beeldende kunsten sector, met elk van de drie cases een ander aspect (of
combinatie) uit het conceptuele framework uit te lichten. Om tot een juiste caseselectie te
komen is daarom gebruik gemaakt van de kennis van de eerder ondervraagde experten van de
creatieve industrieën en de deelnemers van de focusgroep(en) om interessante cases waarin
een vermoedelijk verschillend denkpatroon voorkomt aan te wijzen.
Tijdens het dataverzamelingsproces is gebruik gemaakt van meerdere bronnen. Door een
GHUJHOLMNH µWULDQJXODWLH¶ YDQ GH GDWD WRH WH SDVVHQ ZRUGW GH PRJHOLMNKHLG RP JHJURQGH
conclusies te vormen versterkt (Eisenhardt, 1989). Elke case omschrijving is gebaseerd op één
of meerdere interview(s) met de kunstenaar, steeds uitgevoerd door twee tot vier
onderzoekers. De interviews vonden plaats op locatie volgens een semigestructureerd
interview protocol. Een topiclijst werd vooraf opgesteld op basis van relevante constructen die
in het conceptuele framework uit de eerste drie fases van dit onderzoek zijn gedefinieerd.
Daarnaast zijn additionele bronnen uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke
media gebruikt. Dataverzameling, codering en analyse van de data vond plaats in een iteratief
proces. Door gebruik te maken van een dergelijke flexibele wijze van dataverzameling konden
kleine aanpassingen worden gemaakt in interviewprotocol en ±opzet tijdens het proces op
basis van nieuw verworven inzichten (Glaser & Strauss, 1967).
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3. FRAMEWORK DOMINANTE
DENKKADERS
In dit deel stellen we het framework voor omtrent de dominante denkkaders in de Creatieve
Industrieën in Vlaanderen. Op basis van ervaringen en inzichten van de onderzoekers,
experten en deelnemers aan de focusgroep zijn drie denkkaders geïdentificeerd die aanwezig
zijn in de Creatieve Industrieën in Vlaanderen. De drie denkkaders zijn niet bedoeld om actoren
binnen de Creatieve Industrieën in aparte hokjes in te delen, noch zijn ze bedoeld om een
oordeel of rangorde op te stellen. Ze geven drie verschillende manieren weer van dominante
denkkaders of denkpatronen van actoren in de Creatieve Industrieën. Het is tevens niet zo dat
een actor of organisatie slechts opereert binnen één denkkader. Integendeel zelfs, het is meer
waarschijnlijk dat elementen uit de verschillende denkkaders gecombineerd worden. Tot slot
willen we benadrukken dat de denkkaders geen waardeoordeel inhouden.
De kern van denkkader 1 bestaat uit de notie dat het creatieve product beschouwd wordt als
een positioneel goed ± hiermee bedoelen we een goed waarvan de waarde, zowel
symbolische waarde als marktwaarde, sterk afhankelijk is van de rangorde ten opzichte van
andere soortgelijke goederen, zoals beoordeeld door anderen. Hierbij wordt met name de
mening van een selecte elitegroep van belang geacht, die grotendeels de legitimiteit van de
werken kan toekennen. In de beeldende kunsten zijn dit bijvoorbeeld kunstcritici, private
kunstverzamelaars, musea en galeries. Bijgevolg worden doorgaans de schaarste en de
uniciteit van het creatieve werk onderstreept, en zijn de honger naar een hoge status, prestige
en waardering gedragskenmerken die deze logica treffend typeren. Binnen dit denkkader heeft
de creatieve persoon vaak een relatief sterke intrinsieke motivatie om de producten te maken.
Imago en reputatie (vaak vooral binnen hun deelgebied) worden hierbij gezien als belangrijkste
bezittingen. Deze creatieve personen zijn vaak enkel gefocust op hun kernactiviteit, zijn bij hun
activiteiten hiërarchisch georganiseerd en zijn selectief met betrekking tot samenwerkingen.
Financiële middelen verkrijgt men in dit denkkader liefst via een combinatie van bronnen,
waarbij de overheid een belangrijke rol kan vervullen. De (verkoop)markt wordt vooral gezien
als een actor die de creatieve personen volgt en van waaruit inspiratie kan worden opgedaan.
De kern van denkkader 2 bestaat uit de notie dat het creatieve product wordt beschouwd als
een privaat consumptiegoed ± hiermee bedoelen we een goed waarvan de waarde, zowel
symbolische als marktwaarde, afgeleid wordt van de individuele tevredenheid, plezier en het
welzijn dat het consumeren ervan voortbrengt. Deze logica hecht doorgaans veel belang aan
ondernemerszin, autonomie, zelfsturing en innovativiteit van de creatieve personen, die vooral
een extrinsieke motivatie bezitten. Deze logica wordt verder getypeerd door
gedragskenmerken als iemands streven naar betekenis en bevrediging. Binnen dit denkkader
ZRUGHQRUJDQLVDWLHV]HHUµEHGULMIVPDWLJ¶RSJHVWHOGPHWYDDNHHQJHGLYHUVLILHHUGHNHUQDFWLYLWHLt
en enigszins frequente samenwerkingsverbanden onder andere gericht op de exploitatie van
nieuwe kansen. Financiering komt idealiter uit een combinatie van bedrijfsfinanciering en
verkoop. De rol van de overheid wordt vooral gezien als regelgever en stimulator van het
marktproces, waarbij zij ondersteuning dient te bieden aan ondernemers. De (verkoop)markt
dient vooral ter legitimiteit van de creatieve producten en bepaalt daardoor ook deels de
artistieke richting.
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De kern van denkkader 3, tot slot, bestaat uit de notie dat het creatieve product wordt
beschouwd als een gedeeld/vernetwerkt goed ± hiermee bedoelen we een goed waarvan de
waarde, zowel symbolische als marktwaarde, voordeel haalt uit significante (positieve)
netwerkeffecten. De consumptie of aankoop van een creatief werk impliceert tevens
lidmaatschap van een groep of gemeenschap, waarbij de productie van waarde gezamenlijk
gecreëerd en gedeeld is. Bijgevolg wordt deze logica getypeerd door iemands streven naar
HHQJHYRHOYDQµLn-JURHS¶YHUERQGHQKHLG PHWGHJHPHHQVFKDS HQGHGDDUXLWYRRUWYORHLHQGH
bereidheid alles te doen voor dat netwerk. Binnen dit denkkader wordt idealiter gewerkt aan
zeer gediversifieerde kernactiviteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van open structuren, met
veel vloeiende relaties en veel samenwerkingen via netwerken en met het publiek. De
informele sociale netwerken en partnerschappen worden daarom gezien als de meest
belangrijke middelen die de creatieve personen ter beschikking hebben. Deze netwerken
dienen tevens voor het toekennen van de legitimiteit van de creatieve producten en voor het
zelf creëren en manipuleren van de markt.
Figuur 2 is een grafische weergave van de drie verschillende denkkaders. Hierbij staan de
kenmerkende typeringen van een creatief product als extremen uiteengezet en kunnen de
donkere schakeringen worden gezien als combinaties van verschillende denkkaders.

Figuur 2 Grafische weergave denkkaders

	
  

Verder staat een meer gedetailleerd overzicht van de drie denkkaders uitgewerkt, waarbij elk
kernelement nader beschreven wordt aan de hand van drie dimensies van functioneel
management: (1) strategisch management (organisatie en activiteiten), (2) financieel
management (financiën en middelen), en (3) communicatie en marketing (de markt).
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3.1. OVERZICHT DOMINANTE DENKKADERS
Tabel 1

Overzicht Dominante Denkkaders
DENKPATROON 1
Creatieve producten zijn
positionele goederen

DENKPATROON 2
Creatieve producten zijn
private goederen

DENKPATROON 3
Creatieve producten zijn
vernetwerkte goederen

Motivatie en het
beoogde tijdskader

Relatief sterke intrinsieke
motivatie, gecombineerd
met imago-motivatie
(inzake openbare lof en
schaamte). Focus is op de
lange termijn: het realiseren
van een levenslange
FDUULqUHHQHHQµQDDP¶YRRU
daarna.

Relatief sterke extrinsieke
motivatie (zoals in de vorm
van geldelijke beloningen).
Focus is op het bereiken van
succes binnen de
levenscyclus van de
onderneming.

Relatief sterk (sociaal)
imago motivatie. Focus is
op de korte tot
middellange termijn,
aangezien de levensduur
van de netwerken onzeker
en vluchtig kunnen zijn.

Organisatie

Veelal hiërarchische
relaties, op basis van
JH]DJPHWGHµFUHDWRU¶LQ
het centrum en meestal aan
de top. Samenwerkingen
met andere kunstenaars
zijn zeldzaam, select en
opportunistisch.

Gestroomlijnde, efficiënte
organisaties, met pay-perperformance.
Samenwerkingsverbanden
(partnerships, allianties) zijn
enigszins frequent, gericht
op de exploitatie van nieuwe
kansen, (bedrijfs)groei en ontwikkeling.

Open structuren, met
vloeiende relaties en de
µFUHDWRU¶DOVJOREDal leider.
Samenwerkingen zijn
endemisch via netwerken
en veelal met het publiek.

Kernactiviteit

Enkelvoudige kernactiviteit,
zeer geconcentreerd op het
creatieve werk.

Enigszins gediversifieerde
kernactiviteit met een focus
op het realiseren van succes
in zowel creativiteit als
ondernemen.

Zeer gediversifieerd
kernactiviteiten, met een
focus op meerdere
activiteiten (zoals een
combinatie van
onderwijzen, bloggen,
activisme, reclame, de
productie van creatieve
werken, enz.)

Vaak een combinatie van
verschillende bronnen:
subsidies, giften, donaties,
basis inkomen, en verkoop.

Combinatie van
bedrijfsfinanciering (eigen en
vreemd vermogen) en
verkoop.

Combinatie van crowdfunding, basis inkomen en
verkoop.

STRATEGISCH
MANAGEMENT

FINANCIEEL
MANAGEMENT
Type van financiering
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Belangrijkste
bezittingen/middelen

Belangrijk zijn middelen
gekoppeld aan reputatie
(hoge publieke bewustzijn,
openbare goedkeuring en
steun van het publiek). De
reputatie van de
'kunstenaar' of zijn/haar
organisatie in de sector,
en/of goedkeuringen door
belangrijke personen en
beroemdheden.

Kennis en human resources
die het mogelijk maken het
creatieve idee te vermarkten:
advies van financiële
instellingen en
starterscentra, werknemers,
het bestuur, vrijwilligers en
kennis van en toegang tot de
markt.

Middelen die
samenwerking mogelijk
maken: informele sociale
netwerken,
partnerschappen met
andere organisaties.

Opvattingen over de
rol van de overheid

De overheid dient als
financier (dmv subsidies,
als mecenas van het
creatieve werk, en/of een
basisinkomen
(werkloosheid loon) voor de
creator) en als
regelgevende autoriteit (in
het bijzonder, het reguleren
van nieuwe kansen en
groei).

De overheid dient als
regelgever en stimulator van
het marktproces (verleent
ondersteunende diensten
voor ondernemers).

De overheid dient (ideaal)
voor een sterke
verzorgingsstaat, die moet
worden beïnvloed en
onder druk worden gezet
om te innoveren en beter
te functioneren door de
steun van de volgelingen
en het netwerk dat wordt
geleid door de creator.

Opvattingen over
controle.
.

Locus of controle is (vaak
impliciet) extern van de
creatieve persoon en
concentreert zich rond een
selecte, elitegroep (van
sector-experten,
gatekeepers, etc.).

Locus of controle is intern:
de creatieve persoon gelooft
dat controle in eigen beheer
is.

Locus of controle kan
zowel intern, extern als
diffuus zijn, controle ligt
zowel bij de gemeenschap
als bij de creatieve
persoon.

Opvattingen over
legitimiteit

Legitimiteit wordt toegekend
door een selecte,
elitegroep. Legitimiteit en
reputatie zijn dingen die de
'kunstenaar' moet
verdienen van de
gatekeepers.

Legitimiteit ontstaat via open,
vrije marktwerking. De
verkoop is een geschikte
graadmeter voor legitimiteit.

Legitimiteit wordt mede
gemaakt met het netwerk,
bijvoorbeeld, hoe meer
actieve gemeenschappen
deelnemen aan de
bevordering en co-creatie
van het creatieve product,
hoe groter de
netwerkeffecten, en des te
hoger de legitimiteit van
het werk is.

Rol van de markt

De markt volgt en voedt de
creatieve persoon.

De markt bepaalt in grote
mate de artistieke richting.

De markt kan zelf worden
gecreëerd en
gemanipuleerd.

COMMUNICATIE
EN MARKETING (DE
MARKT)
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4. TOEPASSING BEELDENDE
KUNSTEN
In dit deel illustreren we het framework rond dominante denkkaders in de creatieve industrieën
verder aan de hand van drie cases. Er is ervoor gekozen om het model uit te testen op één
sector, namelijk de beeldende kunsten sector, om vergelijkbaarheid van de bevindingen te
kunnen waarborgen. We willen benadrukken dat het model tevens toepasbaar en bruikbaar is
voor de andere sectoren binnen de creatieve industrieën.
Een persoonlijk dominant denkkader vertegenwoordigt belangrijke aspecten van onze wijze
van redeneren en vormen een leidraad voor ons gedrag en onze dagelijkse besluitvorming.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze denkkaders ook het strategisch management
van ondernemingen beïnvloeden. In de verschillende caseomschrijvingen wordt dieper
ingegaan op gedragingen en achterliggende denkkaders omtrent beeldende kunst en de
kunstwereld zoals uitgedrukt door kunstenaars in interviews en artikelen door de jaren heen.
De hier geaggregeerde individuele expressies vormen tezamen een beeld van de (dominante)
denkkaders die een invloed hebben gehad op zijn/haar keuzes, gedragingen, carrière(verloop)
en de organisatie van hun artistieke ondernemingen. De denkkaders worden uiteengezet
YROJHQV GH HHUGHU EHQRHPGH GULH WKHPD¶V VWUDWHJLVFK PDQDJHPHQW ILQDQFLHHO PDQDJHPHQW
en communicatie/de markt.
De cases die hieronder beschreven zijn, representeren niet de kunstenaar als standalone,
maar beschouwen de kunstenaar als onderdeel en leider van een organisatie. Het zijn dus met
andere woorden de denkkaders van de kunstenaar en zijn/haar organisatie die aan bod zullen
komen.

4.1. CASE ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN
4.1.1. Introductie
De Antwerpse kunstenares Anne-Mie Van
Kerckhoven (°1951) geniet in binnen- en
buitenland bekendheid met haar multimediainstallaties, waarin ze audio, video, computer en
internet combineert en felle kleuren en brute
technologische
materialen
gebruikt.
Van
Kerckhoven is sinds lang gefascineerd door de
representatie
van
vrouwenbeelden
in
de
massamedia, door interieurs, en door de kinetische
kracht van eender welke taal. Ze onderzoekt
supra-morele verbanden in de hedendaagse
maatschappij tussen seks en technologie. Haar
werk verbindt verschillende kennissystemen,
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onderzoekt de gebieden van het onderbewuste, en kijkt naar morele aberraties of het obscene
vanuit een vrouwelijk standpunt.
Al dertig jaar is Anne-Mie Van Kerckhoven een spilfiguur in de Antwerpse kunstscene. Van
meet af aan, sinds 1982, was ze verbonden aan galerie Zeno X waar jaren later ook Luc
Tuymans onderdak vond. In 1981 richtte Anne-Mie Van Kerckhoven samen met Danny Devos
Club Moral op, een noise band en vroeger ook een onafhankelijk platform voor extreme kunst.
=HH[SRVHHUGHLQGHPHHVWH%HOJLVFKHPXVHDPDDUKDDUWDOHQWZHUGYRRUDOGRRUFROOHJD¶VHQ
curatoren hoog aangeslagen, het brede publiek en de verzamelaars reageerden eerst amper.
Op dit moment is het tij echter gekeerd.
In 2003 ontving Anne-Mie Van Kerckhoven de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor
%HHOGHQGH .XQVW ,Q  ZHUG KDDU ERHN µWKH +HDG1XUVH-ILOHV¶ JHSXEOLFHHUG (HQ MDDU ODWHU
werd ze gedurende een jaar uitgenodigd in Berlijn door de DAAD Berlin (artist-in-residence
programma). Nadien volgden verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, met als
hoogtepunten Wiels in Brussel (2008), Museum M in Leuven (2010), Renaissance Society in
Chicago (2011) en het Mu.ZEE in Oostende (2012). Daarnaast maakte Anne-Mie van
Kerckhoven ook een aantal lichtwanden voor het MAS in Antwerpen.
	
  
Ik wilde al als kind
kunstenaar worden. Ik
wilde een
kunstenaarsbestaan. Voor
mij was dat hetzelfde als
vrijheid.
ANNE-MIE VAN
KERCKHOVEN

4.1.2. Visie op kunst(werken)
Anne-Mie van Kerckhoven beschouwt haar artistieke werk sterk als een positioneel goed. De
uniciteit en de waarde van haar artistieke werk, zowel de symbolische waarde als de
marktwaarde, zijn volgens haar sterk afhankelijk van de rangorde ten opzichte van andere
µSURGXFWHQ¶ LQ GH NXQstwereld, zoals beoordeeld door anderen. Tentoonstellingen, de
(goedkeuring van) media en curatoren spelen een belangrijke rol voor haar. Bovendien werkt
de passie heel prominent door in haar werk. Zo kijkt ze naar het obscene in de maatschappij
vanuit een vrouwelijk standpunt. Al dan niet vervormde vrouwenfiguren zijn de constante in wat
ze de afgelopen 25 jaar maakte. Hierbij weigert ze een moraliserend standpunt in te nemen (de
Preter, 2005). Anderzijds positioneert van Kerckhoven zich ook in de marge. Ze ziet zichzelf als
een stand-alone:
³*H KHEW ]R YDQ GLH PHQVHQ GLH ZDUV VWDDQ WHQ RS]LFKWH YDQ HONH VWURPLQJ VWDQG-alones, zo kunt ge die
noemen. Ik vind dat ik zo iemand ben. Die hebben het moeilijk. Maar ja, dat is een keuze die ge maakt, een
keuze die ge elke dag opnieuw PDDNW´(Van Kerckhoven, 2012).

In haar visie op kunst geeft van Kerckhoven tevens aan dat ze gelooft in de helende kracht van
kunst voor de maatschappij. Volgens haar zei Nietzsche ooit dat de filosoof de dokter van de
maatschappij is. Op dezelfde manier kan de kunstenaar helen en daarom heeft kunst volgens
haar ook zoveel waarde (de Preter, 2005).
Het dominante denkpatroon van Anne-Mie van Kerckhoven lijkt zich vooral in het eerste gebied
te bevinden, namelijk waarbij artistieke werken beschouwd worden als een positioneel goed.
Dit komt tot uiting in de verschillende aspecten van haar kunstenaarschap, organisatie en het
beeld dat ze over zichzelf naar buiten wil dragen.

4.1.3. Strategisch management
Anne-Mie van Kerckhoven heeft een echte lange termijn focus, ze wil een levenslange carrière
bewerkstelligen. Ze is al een tijdje bezig en heeft intussen een lange lijst van tentoonstellingen
ONDERZOEKSRAPPORT
	
  

16

DOMINANTE DENKKADERS IN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN

	
  

	
  
en performances op haar naam staan. Ze bouwde tevens een langdurige relatie op met galerij
Zeno X, waar ze sinds 1982 aan verbonden is. Bovendien werkt ze vanuit een sterke
intrinsieke motivatie. Ze wilde als kind al kunstenares worden en maakt werk vanuit een diepe
persoonlijke insteek.
³,NZLOGHDOVNLQGal kunstenaar worden. Ik wilde een kunstenaarsbestaan. Voor mij was dat hetzelfde als vrij zijn.
Dat gHQLHWLQGDWVWUDPLHQPRHVWOHYHQGDWRSJHOHJGZDV´(Van Kerckhoven, 2012).
³*H]LMWJHHQNXQVWHQDDU]RPDDUEr is de voortdurende behoefte om te reflecteren over de maatschappij en het
leven op zich en om daar dan werken mee WHPDNHQ´(Van Kerckhoven, 2012).

Het imago is daarnaast een belangrijk aspect voor Anne-Mie van Kerckhoven. Enerzijds wil ze
zich positioneren als een stand-alone, iemand in de marge, en het is dat beeld dat ze ook aan
de buitenwereld laat zien. Anderzijds schuift ze stilaan als kunstenares op, meer richting het
centrum van de kunstwereld, met enig voorbehoud:
³,Q GH MDUHQ WDFKWLJ KHE LN PHVRPV EHZXVW LQ GH PDUJHYHUVWRSW :LMZDUHQ MRQJ HQ KDGGHQ HHQDDQJHERUHQ
aversie tegen het toen zo florerende materialisme. Weet ge, de marge heeft ook iets comfortabels. Er wordt daar
niets van u verwacht. Zodra ge in het centrum zit, wordt het ook moeilijker om nog op de rem te gaan staan. Dat
merk ik vandaag heel goed. Maar ik denk dat ik intussen wel genoeg wijsheid en maturiteit heb om me niet te
laten doen door bijvoorbeeld mijn galeriehouder die dit en dat van me wil. Ik maak alleen iets als ik vind dat het
JHPDDNWPRHWZRUGHQ´(de Preter, 2005).

Ook KHWFUHsUHQYDQHHQµQDDP¶LQGHNXQVWZHUHOGKRXGWKDDUEH]LJ
³,NYLQGhet heel belangrijk dat, wanneer ge als kunstenaar tentoonstelt, dat ook in de media zichtbaar is. Ik ben
een mens van nu, een mediakunstenaar dan nog, ik ben ook groot geworden met de media. Ik vind reacties
noodzakelijk, en niet alleen van de mensen die naar uw opening komen en zeggen dat het goed is, en van een
paar die achteraf zeggen dat het niet goed is. Ge wilt echte kritische communicatie rond uw ZHUN´ (Van
Kerckhoven, 2012).

Anne-Mie van Kerckhoven is zelf niet erg bezig met de organisatie van haar kunstenaarschap.
Haar hele leven is rond haar kunst georganiseerd en dat is op een organische manier tot stand
gekomen. Het is ook pas sinds kort dat ze haar werk is beginnen archiveren en hiervoor ook
iemand in dienst heeft. Er is ook iemand die haar af en toe helpt, maar voornamelijk werkt ze
alleen en zijn er weinig samenwerkingen met andere kunstenaars. Ze vindt het belangrijk te
kunnen opereren ver van de commerciële kunstmarkt, op een plek waar ze volledig autonoom
kan werken.
³In 2002 ben ik begonnen met het archiveren van al mijn verschillende soorten werk. Ik heb nu een vaste
assistente die mijn archief vervolledigt en wekelijks opvolgt. Dus ik moet mij daar persoonlijk minder van
DDQWUHNNHQ´(Van Kerckhoven, 2012).
³,N KHE op dit moment een jonge vrouw van 28 die werkt met mij, en natuurlijk vind ik het belangrijk wat haar
mening is over wat ik maak, of ze het goed vindt of niet. Haar mening interesseert me ten eerste omdat ze jong
is, en ten tweede omdat ze al werkende veel van mijn werk te weten komt en inzage krijgt. Sommige dingen
begeesteren haar niet zo en dat zijn meestal ZHOGHMXLVWHGLQJHQ´(Van Kerckhoven, 2012).

4.1.4. Financieel management
Anne-Mie Van Kerckhoven combineerde de afgelopen jaren verschillende inkomstenbronnen.
Zo had ze onder andere een vzw, heeft ze les gegeven, decors gemaakt, is kok geweest en
heeft ze in de privé gewerkt. Ze heeft altijd werk gezocht in functie van haar persoonlijke
ontwikkeling, gecombineerd met de praktische noodzaak van het moment.
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³7RWMDDUJHOHGHQkon ik enkel werk verkopen via een vzw. Van begin jaren 80 runden wij Club Moral, thuis een
extreem en experimenteel kunstenaarscentrum waarmee we onder andere gelijkgestemde collega-kunstenaars
uit binnen- en buitenland ondersteunden. Het was een kleinschalig initiatief, maar omdat het legaal onmogelijk is
RP]RQGHUVWDWXXWHHQGHUZDWWHRUJDQLVHUHQEHJRQQHQZHDOQDHQNHOHPDDQGHQPHWHHQY]ZYDQµPRHWHV¶
Lange tijd financierde ik de werking van de vzw met de opbrengst van opdrachten en de sporadische verkoop
van eigen werk. Wat overbleef staken we in de aankoop van materiaal en technologie, en in persoonlijke
projecten. Van 2006 tot 2009 keerde de vzw mij ook een klein loon uit´(Van Kerckhoven, 2012).

Sinds kort werkt Van Kerckhoven met een vastere structuur, een commanditaire vennootschap,
omwille van het recente succes van haar werk.
³In 2009 ben ik een bedrijfje begonnen, een eenmansbedrijf met mijn initialen als naam. Ik richtte een
commanditaire vennootschap op, met een stille vennoot, mijn broer, maar die mag niks zeggen. Mijn
vennootschap betaalt me nu een loon. Mijn comm.v stelde me in staat het atelier te kopen waar ik al meer dan
10 jaar voor aan het sparen was. Ik wilde die ruimte in oorsprong hoofdzakelijk om het vele werk dat ik nooit
verkocht in samen te brengen en overzichtelijk te stockeren. Dankzij mijn bedrijfje nu kan ik de vaste hulp
financieren van mijn assistente en van de andere mensen die mij geregeld bijstaan in het maken en bij het
organiseren van mijn werk. Het is vrij laat dat ik binnen dergelijke structuur kon beginnen werken omdat ik
tevoren gewoon te weinig verkocht. De structuur van een vzw laat dit trouwens niet toe. Ik kon me ook helemaal
niet bezighouden met de verkoop en contextualisatie van mijn werken omdat ik op andere manieren geld moest
verdienen. Eerlijk gezegd wilde ik me lange tijd niet vastpinnen op de verkoop, ik wilde onafhankelijk daarvan
blijven produceren, de vrijheid van mijn ontwikkeling vrijwaren. Vroeger zou ik de situatie waarbinnen ik nu werk
te bindend en te bepalend hebben gevonden´(Van Kerckhoven, 2012).

Bij aanvang van haar kunstenaarsloopbaan heeft Anne-Mie heel weinig beurzen of subsidies
van de overheid gekregen, ze wilde dat ook niet, ze wilde op zichzelf staan. Op dit moment
zetelt ze echter zelf in de beoordelingscommissie Beeldende Kunst van het Kunstendecreet.
Ze zegt hierover dat een tussenkomst van de overheid in sommige gevallen belangrijk kan zijn
voor het groeiproces van jonge kunstenaars, maar staat er toch niet helemaal onverdeeld
tegenover:
³Het subsidiebeleid zoals het nu in Vlaanderen is, is op verschillende punten niet slecht. Maar het pamperen van
kunstenaars blijf ik een dubieuze zaak vinden. Het is natuurlijk goed en waardevol dat de overheid geld geeft aan
jonge kunstenaars, maar het zou mijn inziens meer georganiseerd moeten worden zoals in Duitsland. Daar geeft
men geld gedurende 3 jaren, waarna de mogelijkheid gegeven wordt om een boek te publiceren en een
tentoonstelling te maken. Waarna ze dan losgelaten worden. Eigenlijk staat in vergelijking met sommige landen
ons subsidiebeleid nog in kinderschoenen hé´ (Van Kerckhoven, 2012).

4.1.5. Communicatie en de markt
Anne-Mie Van Kerckhoven hecht veel belang aan de mening van een aantal gatekeepers in
haar omgeving omtrent haar artistieke werk. Zo geeft ze aan dat de mening van Frank
Demaegd, haar galerist, haar voor een stuk beïnvloedt. Enerzijds wil ze werk maken dat hij
goed vindt, anderzijds tracht ze zich hier ook tegen te verzetten en wil ze zelf controle hebben
over hetgeen ze maakt. Dit lijkt een constant spanningsveld.
³Mijn meest recente tentoonstelling met Frank Demaegd liep drie jaren geleden, met een nieuwe serie werken,
die veel succes had. Hij vroeg me daarna om in dezelfde lijn te blijven werken. . Ik heb dat kunnen doen, toch 2
jaar, exclusief binnen hetzelfde genre blijven evolueren, wat geresulteerd heeft in heel goede werken. Maar dat is
nu voorbij, ik heb dat moeten doorbreken Of incorporeren. Ik zit nu in een overgangsfase. Die bewuste focus
heeft me erg in verwarring gebracht. Ik begon dat als heel vervelend, abnormaal en remmend te ervaren´(Van
Kerckhoven, 2012).
³+HW LV GXV ]R GDW DOV )UDQN 'HPDHJG het werk dat hij in uw atelier ziet niet goed vindt, hij dat dan ook niet
tentoon stelt. Het is dus niet zo dat hij zegt: ik wil een tentoonstelling met u doen, en stelt maar tentoon wat je wil
en hoe dat ge het wilt. Niet dus hé. Hij is op dat vlak een machthebber, wat zijn recht is waarschijnlijk, het is zijn
winkel ZLQNHO´(Van Kerckhoven, 2012).
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Daarnaast stelt Anne-Mie dat ze regelmatige feedback uit haar omgeving nodig heeft, en zeker
ook van de media:
³,NYLQGhet heel belangrijk dat, wanneer ge als kunstenaar tentoonstelt, dat ook in de media zichtbaar is. Ik ben
een mens van nu, een mediakunstenaar dan nog, ik ben ook groot geworden met de media. Ik vind reacties
noodzakelijk, en niet alleen van de mensen die naar uw opening komen en zeggen dat het goed is, en van een
paar die achteraf zeggen dat het niet goed is. Ge wilt echte kritische communicatie rond uw ZHUN´ (Van
Kerckhoven, 2012).

	
  
Erkenning of een gevoel van succes vindt Anne-Mie Van Kerckhoven eerder relatief. Voor haar
is dit sterk afhankelijk van de mening van anderen. Bovendien geeft ze aan dat het succes
eigenlijk nog maar de laatste jaren op gang komt, en dit door de erkenning via enkele
belangrijke tentoonstellingen.
³2SPLMQWZHHsQWZLQWLJVWHEHJRQLNWHNHQLQJHQWHPDNHQ]RDOVLN]HQXQRJPDDN,NSUREHHUGH]HWHQWRRQWH
stellen, maar ik werd van hot naar her gestuurd. De Zwarte Panter vond ze iets voor Flor Bex en Flor Bex vond
]HPHHUYRRUGH=ZDUWH3DQWHU8LWHLQGHOLMNH[SRVHHUGHLNLQDUWLVWLHNHUHVWDXUDQWVHQFDIpV´(Delrue, 2011).
³Het is voor mij een beetje gemakkelijker geworden na mijn tentoonstelling bij Wiels, in combinatie met mijn
aanwezigheid in de Manifesta. Dat heeft voor mij wel dingen los gemaakt. Door de combinatie van die twee
factoren heb ik mijn tentoonstelling vorig jaar in Chicago gekregen. Uitgenodigd worden bijvoorbeeld voor de
Manifesta bleek heel belangrijk, omdat het een soort wieg is waar curatoren naartoe gaan om onverwachte
dingen te zien. En ergens werken die ook wel parallel mee aan de ontwikkeling van KHWFRPPHUFLsOHFLUFXLW´(Van
Kerckhoven, 2012).

Met die erkenning heeft Anne-Mie een dubbele relatie. Enerzijds is ze blij om nu erkenning te
krijgen, het is een graadmeter voor haar, anderzijds geeft ze aan hier sceptisch tegenover te
staan en ziet ze het als iets dat er gewoon bij hoort.
³,k ben al van 1981 bij Zeno X. Het feit dat gHLQ]R¶QJDOHULMEHQWJDUDQGHHUWQLHWGDWge in een bepaald circuit
terecht komt. Er moet uiteindelijk ook nog wel een match ontstaan tussen dat waar de markt in geïnteresseerd is
en dat wat ge WH]HJJHQKHEW´(Van Kerckhoven, 2012).
³6XFFHV LV RQYHUPLMGHOLMN DQGHUV komt ge niet vooruit. Vroeger had ik daar een groot wantrouwen tegenover,
maar nu besef ik dat succes één van de dingen is waar ge als kunstenaar mee moet leren omgaan en waarmee
omgegaan kan worden´(Van Kerckhoven, 2012).

4.1.6. Dominante denkkaders Anne-Mie Van Kerckhoven
Bij Anne-Mie Van Kerckhoven is er een sterke dominantie van één denkkader terug te vinden,
QDPHOLMN GHQNNDGHU  9DQ .HUFNKRYHQ LV HHQ NXQVWHQDUHV µSXU VDQJ¶ =H FUHëert vanuit een
grote intrinsieke behoefte en haar hele leven is hierop afgestemd. Ze gaat weinig relaties aan
met andere kunstenaars en is zeer geconcentreerd op haar eigen werk. Hoewel Van
Kerckhoven soms wat afkerig is ten opzichte van de hele kunstwereld, hecht ze duidelijk zeer
YHHO EHODQJ DDQ HUNHQQLQJ YDQ GH µHOLWH¶ JDWHNHHSHUV QDPHOLMN KDDU JDOHULVW
tentoonstellingsmakers en de goedkeuring en steun van het bredere publiek, via de media.
Anne-Mie Van Kerckhoven onderstreept bovendien zelf de schaarste en uniciteit van haar
creatieve werk, één van de redenen waarom ze er voorlopig mee door wil blijven gaan.
³Als ik niet doe wat ik doe, dan doet niemand het. Dus moet ik het wel doen´(Van Kerckhoven, 2012).
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Figuur 3 Dominant denkkader Anne-Mie Van Kerckhoven

4.2. CASE WIM DELVOYE
4.2.1. Introductie
Wim Delvoye (°1965) is een van de meest bekende hedendaagse beeldende kunstenaars in
%HOJLs $O VLQGV EHJLQ MDUHQ ¶ KHHIW GH NXQVWHQDDU YHOH EHNHQGH ZHUNHQ JHPDDNW HQ
geëxposeerd op grote internationale tentoonstellingen. Zo nam hij al in 1990 op 25-jarige
leeftijd voor de eerste keer deel aan de Biënnale van Venetië en exposeerde hij in 1992 reeds
op Documenta IX in Kassel. Faam verwierf de kunstenaar met zijn levend getatoeëerde
YDUNHQV HQ ]LMQ &ORDFD¶V HHQ VHULH LQVWDOODWLHV GLH KHW PHQVHOLMN VSLMVYHUWHULQJVVWHOVHO
nabootsen en uitwerpselen produceren. In de laatste jaren legt Delvoye zich vooral toe op het
creëren van gotische beeldwerken en digitale concepten. Zijn steeds groter wordende in staal
YHUYDDUGLJGH JRWLVFKH WRUHQ µ7RUUH¶ ± na elke expositie bouwt Delvoye er vanaf de onderkant
een stuk bij ± is hier een bekend voorbeeld van. Deze toren werd onlangs geëxposeerd in de
Peggy Guggenheim collectie op de Biënnale van Venetië in 2009 (hoogte 9,80 meter), en in
2010 in het Rodin Musem in Parijs (12 meter) en in Bozar te Brussel (17 meter).

Afbeelding 2 Studio Wim Delvoye
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Binnen de vennootschap Studio Wim Delvoye heeft de kunstenaar verschillende werknemers
in dienst die hem assisteren bij de realisatie van zijn concepten. In zijn werkplaats in
Gentbrugge werken momenteel zeven assistenten. Dit zijn voornamelijk architecten die hem
assisteren in het (digitaal) uitwerken van onder meer de technische bouwtekeningen van zijn
recente gotische structuren. Daarnaast heeft Delvoye een groep architecten in Shanghai
werken die de benodigde complexe berekeningen uitvoeren met betrekking tot deze
kunstwerken zoals op het gebied van verschaling, gewichten en krachtenvelden. Tenslotte
ZHUNHQRSGHµ$UW)DUP¶LQ&KLQDYHUVFKLOOHQGHGLHUHQYHU]RUJHUVGLHGHYDUNHQVRQGHUKRXGHQ
en tatoeëerders die de verschillende tekeningen en motieven aanbrengen en bijhouden
naarmate de varkens groeien (Van Andel & Vandenbempt, 2012).

4.2.2. Visie op kunst(werken)
Delvoye lijkt zijn artistieke werk te beschouwen als zowel een positioneel goed (waarbij de
XQLHNKHLGHQµUDQJRUGHLQGHNXQVWZHUHOG¶YDQ]LMQZHUNHQPDNHQGDW]LMEHJHUHQVZDDUGLJ]LMQ 
als een privaat goed (waarbij individuele tevredenheid van de consumptie van het goed de
waarde bepaalt). Zijn aanstaande tentoonstelling in het Louvre museum te Parijs wordt
bijvoorbeeld heel belangrijk gevonden door de kunstenaar:
³'DWLVHHQHQRUPHHUNHQQLQJKHW/RXYUHLVHHQVWHUNPHUN´(Delvoye, 2012)

Dit is een uiting van de positionele waarde van zijn kunst. Anderzijds is Delvoye tevens een
kunstenaar die het kunstwerk als privaat goed openlijk heeft geaccepteerd en daarop inspeelt.
"Er bestaat een credo in de kunstwereld dat de kunst autonoom moet zijn van de markt. Ik heb een dergelijke
YRRURSVWHOOLQJQLHWJHPDDNW´(Van Den Broeck, 2003).

Deze tweeslachtigheid in zijn visie op kunstwerken zorgt tevens voor een dualiteit in zijn
dominante denkkaders. Delvoye combineert verschillende elementen van zowel het eerste als
het tweede denkkader, wat tot uiting komt in verschillende aspecten van zijn kunstenaarschap
en organisatie.

	
  
Er bestaat een credo in de
kunstwereld dat de kunst
autonoom moet zijn van de
markt. Ik heb een
dergelijke vooropstelling
niet gemaakt.
WIM DELVOYE

4.2.3. Strategisch management
:LP'HOYR\HLVLQYHHORS]LFKWHQHHQµWUDGLWLRQHHORSHUHUHQGH¶NXQVWHQDDU+LMH[SRVHHUWYHHO
in wereldwijde tentoonstellingen en biënnales, veel van zijn werken zijn te bezichtigen in
belangrijke musea en tenslotte werkt hij samen met zeer gereputeerde galeries. Dat de kunst in
de juiste tentoonstellingen en musea is te zien wordt door Delvoye belangrijk gevonden:
³+HWLVEHODQJULMNHHQJRHGZHUNLQHHQJRHGPXVHXPWHKHEEHQ´(Delvoye, 2011).

De motivatie van Delvoye om kunst te maken is in grote mate intrinsiek te verklaren. De
kunstenaar geeft aan gedreven te zijn door de noodzaak om kunst te maken en haalt zijn
plezier gewoonweg uit het tekenen, schilderen en het maken van beelden. Dit plezier kan
niemand hem ontnemen, zo vertelt hij, al maakt het systeem hem arm dan heeft hij nog altijd
het plezier van het maken van de kunst (Enright, 2005). Dit uit zich dan ook in veel van zijn
werken, waarbij hij zich nadrukkelijk niet alleen bezig houdt met kunst dat voor het marktcircuit
het meest interessant is. Delvoye stelt dat veel van zijn kunstwerken onverkoopbaar zijn
(Enright, 2005). Zo vereisen veel werken continu aandacht en onderhoud. Zijn Cloaca
installaties moeten bijvoorbeeld constant worden gevoed wanneer ze in werking zijn vanwege
de intern aanwezige bacteriën en zijn getatoeëerde varkens vergen constante verzorging. Ook
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zijn veel van de kunstwerken qua afmeting moeilijk verkoopbaar, zoals zijn omvangrijke
gotische werken. Hij stelt zelf dat het maken van kunst vaak is gericht op het produceren van
verplaatsbare objecten die je kunt kopen en verkopen, terwijl hij dat zelf probeert te vermijden
(Laster, 2009).
Echter naast zijn rol als kunstenaar, neemt Delvoye ook graag de rol aan van een ondernemer.
In de visie van Delvoye heeft een kunstenaar tegenwoordig zelfs geen andere optie dan naast
artiest tevens een zakenman en ondernemer te zijn (De Baets & Tratsaert, 2004). Hij vindt het
dan ook een achterhaalde visie op kunstenaarschap om alleen naar het atelier te slenteren en
daar zijn ding te doen (Van Canneyt, 2010). Delvoye is graag ondernemer waarbij hij aangeeft
dat hij het fijn vindt dat zijn kunst werk verschaft. Kunstenaars en ondernemers hebben ook
verschillende overeenkomsten, volgens de visie van Delvoye. Volgens de kunstenaar moeten
beiden in de eerste plaats een visie hebben, the big picture zien. Ze moeten vooruitdenken en
alert inspelen op nieuwe mogelijkheden. Ze moeten goed weten wat anderen kunnen en daar
optimaal gebruik van maken. En vooral, ze moeten geloven in het product dat ze brengen (Van
Hove, 2006). Op het gebied van interne organisatie van zijn studio werkt Delvoye zonder
onderscheid in rangorde:
³,NZHUNPHWHHQNOHLQHYDVWHJURHS]RQGHUKLsUDUFKLH]RGDWGHRUJDQLVDWLHEHZHHJOLMNEOLMIW´ 9HOGKRHQ 

=LMQ DVVLVWHQWHQ KHEEHQ RRN ]HNHU LQVSUDDN HQ PRJHQ KHP WHJHQVSUHNHQ ³,N JD MH ]HJJHQ
ZDDURP]H]LMQMRQJHUHQLNZLOQLHWGHIRXWEHJDDQRPLQHHQEXEEHOWHEHJLQQHQOHYHQ´ 9DQ
Canneyt, 2010). Daarentegen houdt Delvoye wel zelf de regie en eindverantwoordelijkheid in
handen.
³1LHWVRQWJDDWPLMLHGHUHYHQVWHULHGHUHGHXUNOLQNLHGHUGHWDLO YDQHHQNXQVWZHUN ´(Delvoye, 2012)

Hoewel veel van zijn kunst in essentie onverkoopbaar is, is hij wel bereid op een pragmatische
wijze hier concessies aan te doen. Hij zou het liefst bijvoorbeeld al zijn ideeën in schaal 1:1
produceren, maar dat is volgens studio manager Gianni Degryse niet altijd mogelijk. Om
uiteindelijk tot die levensechte schaal te komen, worden verschillende werkmodellen gemaakt
die de concepten uittesten, wat ook kunstwerken blijven, en tegelijk ook vervoerbaar en
verkoopbaar zijn (Degryse, 2011). Daarentegen wil de kunstenaar zeker geen verregaande
reproductie van zijn werken.
³9DQdie betonmolens, schaalmodellen kunnen we er zeker 10 maken en verkopen. Maar dat wil Wim niet. Wim
ZLOQLHWGDWHUWZHHGH]HOIGHDUWLNHOHQ]LMQ9RRUKHPLVGDWQLHWLQWHUHVVDQWGDQEHQMHEH]LJPHWSURGXFWLHOLMQHQ´
(Degryse, 2011).

Het ondernemerschap geeft Delvoye vooral mogelijkheden voor emancipatie. Hierbij stelt hij
dat hoe meer ondernemer je bent, hoe zelfstandiger en hoe vrijer je over je werk kunt
beschikken. Een kunstenaar die geen ondernemer is, is meer afhankelijk van de markt. Iemand
die op een zolderkamertje honger lijdt, omringd door zijn schilderijtjes, zal volgens de
kunstenaar makkelijker te beïnvloeden zijn door dHHHUVWHGHEHVWHKDQGHODDUGLHYUDDJWµ=HW
GLHERPHQHHQVLQKHWEODXZ¶(Haerynck, 2009).

4.2.4. Financieel management
Delvoye staat erg open voor verschillende ondernemersinitiatieven.
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³,N KHE DO DIILFKHV JHPDDNW YRRU WHQWRRQVWHOOLQJHQ LN KHE SXEOLFLWHLW JHPDDNW YRRU $EVROXW 9RGND LN KHE
publiciteit gemaakt voor Coca Cola, ik was de eerste die een Coca Cola blikje bewerkte met een exogene
DIEHHOGLQJ´(Delvoye, 2011).

=LMQ XLWVWDSMHV EXLWHQ GH µNXQVWZHUHOG¶ GRHW KLM HFKWHU QLHW SHU GHILQLWLH PHW HHQ ZLQVWRRJPHUN
als einddoel. Door verschillende inkomsten te vergaren wil hij onder meer over de nodige
middelen beschikken om zijn projecten te realiseren zonder af te hangen van subsidies van de
gemeenschap of financiering door private sponsors, laat staan van de zegen van critici,
curatoren of museumdirecteurs (Beyst, 2010).
³)RUPHSRZHULVQRWPDNLQJDORWRIPRQH\,W¶VWRGRDQ\WKLQJ,OLNH,I,ZDQWWRPDNHDYLGHRWKHQ,PDNHD
viGHR,I,ZDQWWRPDNHDSDLQWLQJ,GRQ¶WVWRSP\VHOI$QGWKDWNLQGRISRZHUWDNHVPDQ\PDQ\\HDUVWRFRPHWR
(Enright, 2005).

In eerdere stadia van de loopbaan speelde de overheid een rol als financier van de kunstenaar.
Delvoye stelt dat zijn autonomie in die tijd eerder een gesubsidieerde autonomie was. Cloaca
]RXRQPRJHOLMN]LMQJHZHHVW]RQGHUVXEVLGLHV³9DQGLHGUROOHQKHELk er amper honderdtwintig
verkocht" geeft de kunstenaar bijvoorbeeld aan in het begin van deze eeuw (Van Den Broeck,
2003). Echter meer recent is deze rol van de overheid komen te vervallen.
³:H NULMJHQ QXO HXUR VXEVLGLH HQ YUDJHQ YDDN JHHQ JHOG YRRU H[SRVHUHQ HQ YHUSODDWVLQJVNRVWHQ :H KRHVWHQ
DOOHV]HOIRSGRRUZHUNWHYHUNRSHQ´(Veldhoen, 2010).

Het best kan een overheid zich ook niet bemoeien met de kunstwereld volgens Delvoye.
³'HRYHUKHLG]RXQXEHVWHHQNOHLQHUHUROLQ>GHNXQVWZHUHOG@ spelen, want zelfs als ze er nog een kleine rol in
VSHOHQGRHQ]HHUHQRUPHVFKDGHDDQ'HHQHEHYRRUGHOHQHQGHDQGHUHQLHW«GHPDUNW]LMQZHUNQLHWODWHQ
GRHQ´(Delvoye, 2012).

	
  

4.2.5. Communicatie en de markt
Het ondernemerschap van Delvoye stelt hem in staat onafhankelijk van buitenstaanders te
opereren. Een ondernemende kunstenaar, zo stelt Delvoye, kan vrij over zijn kunst beschikken
en hoeft zijn werk niet aan te passen, gedwongen door lage inkomsten (Haerynck, 2009).
Daarentegen is hij niet totaal ongevoelig voor invloeden uit het marktcircuit, zoals eerder
aangegeven.
In de ogen van Delvoye is de kunstwereld ook geëvolueerd door de jaren heen. Sinds de jaren
¶ZHUGGHNXQVWHQDDUµJHPDDNW¶GRRUGHFULWLFV(De Baets & Tratsaert, 2004). Vanaf de jaren
 QDPHQ GH µDUW JDOOHULHV¶ PHHU HQ PHHU KHW YRRUWRXZ 'H YHUNRSHUV ZHUGHQ GH HFKWH
sterren, aldus Delvoye. De tentoonstellingsmakers en critici (meestal mensen die voor de staat
werken) worden afgelost door de verzamelaars en de kunst galeries (privé). De kunstwereld
was in een ultra-liberale toestand terechtgekomen, de verzamelaars waren heer en meester
(Van Hove, 2006). De laatste 10 jaar ontstaat er volgens Delvoye het begin van een volgende
fase: de super-artiest (De Baets & Tratsaert, 2004). Men ziet een aantal kunstenaars die
tegelijkertijd het publiek proberen op te zoeken (en daardoor heel "endemisch" zijn), zelf willen
ondernemen (en het ondernemen als thema in hun werk verwerken) en die een ruimer succes
nastreven (het populaire, maar met een dosis ironie). Ze zijn allemaal nog iets meer dan
gewoon kunstenaar. Ze klussen bij wijze van spreken bij. Ze lijken wel groter te willen zijn dan
de kunst zelf waar ze oorspronkelijk in zwommen. Ze willen groter worden door dingen te doen
EXLWHQ GH NXQVWZHUHOG ZLQNHOV SRSXODLUH PHGLD NXQVWPDUNW  HQ YHUWURXZHQ GH µPLGGOH PDQ¶
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niet meer. De kunst criticus heeft afgedaan en de kunstenaar is niet meer tevreden met de
PDUNWWHYHURYHUHQ]HZLOOHQGLHQXOHLGHQ+XQHLJHQFXOWXXUHQGHNXQVWZHUHOGLVµPDWHULDDO¶
die die kunstenaars gebruiken. Delvoye schets hiermee eigenlijk de evolutie die hij zelf heeft
doorgemaakt. Hij rekent zichzelf tot de generatie die zich van alles heeft geëmancipeerd: van
de wereld, van de kunstwereld én van haar critici (Van Den Broeck, 2003). Hij is zich ervan
bewust dat de evoluerende context ook heel bepalend is voor wie hij geworden is.
In dit geëmancipeerde denken is het zeer belangrijk voor Delvoye dat zijn kunst gewaardeerd
wordt door het grote publiek.
³,NKRRSGDWPHQVHQPLMHHQJRHLHNXQVWHQDDUYLQGHQ´ ³,NEHQ´ .

Hij bedenkt zijn kunstwerken niet in de eerste plaats voor een museum, ze moeten het ook op
VWUDDW NXQQHQ ZDDUPDNHQ ZDW GH NXQVWHQDDU RRN ZHO ]LMQ µVWUHHW FUHGLELOLW\¶ QRHPW (Delvoye,
2002; Van Den Broeck, 2003). Hij wil dan ook geen onderscheid maken tussen hoge en lage
kunst, en ageert graag tegen de heersende normen in de (institutionele) kunstwereld.
³+HWRQGHUVFKHLGWXVVHQKRJHHQODJHFXOWXXUGLHQWHQNHORPHHQLQVWLWXWLRQHHOQHWZHUNLQVWDQGWHKRXGHQGDW
EDDWKHHIWELMGDWRQGHUVFKHLG´(Van Den Broeck, 2003).

Ook stelt hij het begrip kunst graag in vraag:
³.XQVWLVQLHWPHHUGDQHHQWLWHOHHQDIVSUDDNGLH]LFKEDVHHUWRSHHQHHXZHQODQJHWUDGLWLH$OV+RPHURVHHQ
WDWRHDJHNXQVWHQDDUZDVJHZHHVWZDUHQWDWRHDJHVGXVJURWHNXQVWJHZHHVWLQKHW:HVWHQ"´ (Van Den Broeck,
2003).

4.2.6. Dominante denkkaders Wim Delvoye
Bij Wim Delvoye is een sterke combinatie van twee denkkaders terug te vinden, wat een uiting
is van zijn visie op kunstwerken als zowel positionele als private goederen. Delvoye is in eerste
instantie een traditionele kunstenaar die voldoening haalt uit zijn plaats in de kunstwereld
(denkkader 1). Anderzijds is Delvoye tevens een ondernemer, die de markt als belangrijke
factor in de kunstwereld heeft omarmd en daarmee op bepaalde gebieden rekening houdt
(denkkader 2).
Deze combinatie van denkkaders is tevens een gevolg van een bepaalde evolutie die de
kunstenaar bij zichzelf én bij de kunstwereld detecteert. In zijn jonge jaren als kunstenaar
hechtte Delvoye veel belang aan de mening van anderen, waaronder andere kunstenaars en
belangrijke personen in de Belgische kunstwereld. In die tijd speelde het positionele karakter
van een kunstwerk de meest belangrijke rol voor hem in een zoektocht naar erkenning. Nu lijkt
er een verschuiving te zijn geweest waarbij het private karakter van het kunstwerk belangrijker
wordt gevonden, zoals tot uiting komt in de belangrijkheid die (door zowel de kunstenaar als de
markt) wordt toegekend aan bijvoorbeeld veilingprijzen. Het is echter onduidelijk of het
leeuwendeel van deze evolutie in denkpatronen intern is toe te schrijven (vanwege zijn
veranderde positie in de kunstwereld) of eerder extern (door het autonoom veranderen van de
gehele kunstwereld).
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Figuur 4 Dominante denkkaders Wim Delvoye

4.3. CASE KOEN VANMECHELEN
4.3.1. Introductie
Koen Vanmechelen (°1965) is een internationaal gerenommeerd, conceptueel kunstenaar. Zijn
baanbrekende werk gaat over diversiteit en identiteit. Vlak voor het millennium jaar 2000,
lanceerde Vanmechelen met zijn Cosmopolitan Chicken Project (CCP), een uniek artistiek
project. Centraal in zijn werk staat de kip en de kruising van nationale kipsoorten in een super
hybride. Hij gebruikt dit dier als metafoor voor waarnemingen rond 'la condition humaine', het
lot der mensdom. Vanmechelen maakt gebruik van een overvloed aan artistieke instrumenten
voor zijn werk ± van zeer expressieve schilderijen en tekeningen, tot fotografie, video, glaswerk
en installaties, maar performances en beeldhouwwerk - gestructureerd onder de legale entiteit
van de Cosmopolitan Chicken Project bvba (CCP bvba). Binnen het werk van Vanmechelen
zijn drie grote onderwerpen te ontdekken onder het bindende thema van bioculturele diversiteit:
genetica, fertiliteit en kinderrechten, waarbij voor elk thema een aparte projectstructuur is
opgericht, respectievelijk: het 'Cosmopolitan Chicken Research Project' (CC®P), het
vruchtbaarheidsproject 'Walking Egg' en het project rond het houten beeld 'Cosmogolem'. Deze
foundations zijn alle drie gestructureerd als een vzw waarbij de kunstenaar in dialoog met
wetenschappers zoals genetica onderzoeker Jean-Jacques Cassiman, organisaties zoals de
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) en het publiek onderzoek
doet naar verschillende thematieken zoals respectievelijk diversiteit, kinderrechten en genetica.
De drie foundations worden deels gefinancierd door opbrengsten van de verkoop van de kunst
vanuit de CCP bvba en externe onderzoek subsidies. Dit alles wordt met elkaar verbonden
onder de naam 'The Open University of Diversity'.
In België werd zijn werk tentoongesteld in vele musea en andere locaties zoals de Verbeke
Foundation, Watou, Museum M en Z33. Verder nam hij deel aan internationale solo-en
groepstentoonstellingen in onder andere de National Gallery Londen, Victoria and Albert
Museum (Londen), Museum Kunst Palast (Düsseldorf), Projects Venetië (Venetië),
Muziekgebouw aan 't IJ (Amsterdam) en Pushkin Museum (Moskou). Daarnaast werd zijn werk
ook getoond op de biënnales van Venetië, Moskou, Dakar en Poznan en op de Shanghai
World Expo 2010. In zijn atelier, gevestigd in een oude gelatinefabriek in Hasselt werkt
Vanmechelen met twee voltijdse assistenten en verschillende freelancers om een dertigtal
projecten per jaar tot een goed einde te brengen (Meesters & Lemmens, 2011).
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Figuur 5 Open University of Diversity (Studio 06), Koen Vanmechelen, foto door: Stoffel Hias.

4.3.2. Visie op kunst(werken)

	
  
Mijn verlangen is groter
dan kunstwerken maken
en verdelen in de wereld.
KOEN VANMECHELEN

Een goed werk is, volgens Vanmechelen, zowel individueel, actueel als universeel, waarbij het
universele gedeelte het belangrijkste is. Hierbij wil de kunstenaar zijn werk altijd in een
historisch en wetenschappelijk verband plaatsen (Van Der Speeten, 2011). Om dit te kunnen
bewerkstelligen heeft de kunstenaar een open netwerk van kunstenaars, wetenschappers en
(internationale) organisaties om zich heen gestructureerd waartussen een wisselwerking
ontstaat op het gebied van zowel wetenschap als kunst. Hij kiest hierbij welbewust voor de
beste mensen in hun vakgebied. Dit netwerk van topmensen is noodzakelijk om tot
vernieuwende kunst te komen én om een wetenschappelijke en maatschappelijke impact te
hebben. Zijn Cosmopolitan Chicken Project is de artistieke vorm waarin zijn actuele sociale,
HWKLVFKHHQZHWHQVFKDSSHOLMNHWKHPD¶VSDVVHQ(Janssen, 2012). Zijn kunstwerken zijn op deze
wijze typische voorbeelden van gedeelde/genetwerkte goederen.
³=R JD LN QRJ QDDU GH NOLPDDWWRS LQ .RSHQKDJHQ HQ ]LH LN ZHO PHW ZLH LN GDDU DDQ GH SUDDW JHUDDN HQ ZHONH
LGHHsQHUXLWJHZLVVHOG]XOOHQZRUGHQ´(Van Canneyt, 2009)

1DDVWGH]HµJHQHWZHUNWH¶YLVLHRSNXQVWOLMNW9DQPHFKHOHQNXQVWWHYHQVDOVHHQSULYDDWJRHG
te accepteren. Hierbij dient het kunstwerk als private goed echter om het hogere doel te
NXQQHQ YHUZH]HQOLMNHQ³,NKHEHHQJHYHFKWJHYRHUGPHWGHNXQVWPDUNWGLHGLWSURMHFW ZLOGH
UHFXSHUHUHQ9HHOOLHYHUYRHGLNPLMQRHXYUHPHWLQKRXGHQNHQQLV´(Van Der Speeten, 2011).
³0LMQYHUODQJHQLVJURWHUGDQNXQVWZHUNHQPDNHQHQYHUGHOHQLQGHZHUHOG(Vanmechelen, 2012)´

4.3.3. Strategisch management
De uitwisseling tussen wetenschap en kunst is cruciaal voor Vanmechelen. Hij is ervan
overtuigd dat kunst kan leiden tot verrassende nieuwe inzichten. Zo heeft hij een aantal ideeën
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geformuleerd die later werden bevestigd door wetenschappelijk onderzoek (Steverlynck, 2012).
De continue samenwerking met topwetenschappers uit verschillende disciplines wordt ook
gewaardeerd door de wetenschappelijke wereld en heeft hem onder andere een eredoctoraat
opgeleverd aan de Universiteit van Hasselt in 2010. Zijn motivaties om kunst te maken is dan
ook voor een groot gedeelte vanuit een sociaal/maatschappelijk oogpunt te verklaren.
,VNXQVW LHWV GDW GHZHUHOG PRHWYHUEHWHUHQ" ³1HH HU ]LMQ RRN NXQVWHQDDUV GLH GDDU QLHW PHH EH]LJ ]LMQ 0DDU
voor mij persoonlijk? Ja, dat denk ik wel. Nu, als je doet wat ik doe, komt daar vanzelf een sociale invalshoek bij
NLMNHQ´(Rutten, 2012).

Open samenwerkingsverbanden zijn cruciaal in het kunstenaarswezen van Vanmechelen. In
de eerste plaats geldt dit in verband met zijn assistenten:
³$OOH PHGHZHUNHUV KHEEHQ KXQ HLJHQ XQLHNH SHUVRRQOLMNKHLG HQ WHUUHLQNHQQLV ,N NDQ QLHW DQGHUV GDQ GDDU
UHNHQLQJPHHKRXGHQ´(Leen, 2011).

Daarnaast geldt er ook een verregaande openheid binnen de verschillende formele en
informele netwerken waarin de kunstenaar zich begeeft. Deze netwerken, uiteenlopend van
wetenschappers, sociologen, psychologen en internationale organisaties tot andere
kunstenaars, verzamelaars en het publiek, zijn essentieel om enerzijds zijn kunst te kunnen
creëren en anderzijds om zijn maatschappelijke doelen te kunnen verwezenlijken. Hierbij is
openheid en delen binnen het netwerk cruciaal:
³'HPHQVLVEHODQJULMNHUGDQGHNXQVW+HWEHWHNHQWGDWMHNHQQLVPRHWGHOHQPHWDQGHUHQ(Van Canneyt, 2009).

Zijn kernactiviteiten zijn zeer divers. Naast het creëren van de kunstwerken, is hij tevens
leidend in het verkoopproces daarvan en in de organisatie van de drie vzw projecten.
Daarnaast is hij een graag geziene spreker op verschillende congressen en universiteiten
omtrent het topic van bioculturele diversiteit.

4.3.4. Financieel management
De activiteiten van Vanmechelen zijn inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijke onderneming
met verschillende onderliggende structuren.
³+HWLVQLHWHYLGHQWRPGLHKHOHRQGHUQHPLQJWHILQDQFLHUHQ´DOGXV9DQPHFKHOHQ(Leen, 2011).

De CCP bvba is verantwoordelijk voor een groot deel van die financiering door de verkoop van
kunstwerken. Bij deze verkoop houdt Vanmechelen zelf de regie in handen. Hoewel hij werkt
met verschillende galeries, is de kunstenaar degene die dit hele proces aanstuurt. Hierbij heeft
hij dus geen exclusieve afhankelijke relaties met de galeries en is hij een instelling op zichzelf
die partnerschappen aangaat met galeries voor verkoop. Die vrijheid is belangrijk voor
Vanmechelen om middels de verkoop vooral zijn andere (maatschappelijke en
wetenschappelijke) doelen te kunnen nastreven.
Maar het blijft vechten om te vernieuwen. Kunstgalerijen hebben het liefst dat je een verkoopbaar succesnummer
EOLMIW KHUKDOHQ 0DDU ZHONH YHU]DPHODDU LV JHwQWHUHVVHHUG LQ HHQ ZHWHQVFKDSSHOLMNH LQVWDOODWLH"´ (Meesters &
Lemmens, 2011).

Daarnaast geeft de onafhankelijke structuur Vanmechelen de mogelijkheid de winsten op de
YHUNRRS YROOHGLJ WH NXQQHQ JHEUXLNHQ YRRU LQYHVWHULQJ LQ GH Y]Z¶V ]RQGHU GDDU WH KRJH
verkoopcommissies over af te dragen aan de galeries. Naast verkoop vanuit de CCP bvba
ZRUGW HU ELM GH Y]Z¶V WHYHQV H[WHUQH SURMHFWILQDQFLHULQJ JH]RFKW ]RDOV ELMYRRUEHHOG YDQ GH
Wereldgezondheidsorganisatie.
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De onafhankelijkheid van galeries in het marktcircuit is hierdoor een van de belangrijkste
middelen voor Vanmechelen om zijn structuur van het bedrijven van kunst én wetenschap te
NXQQHQ RQGHUKRXGHQ 'DDUQDDVW ]LMQ GH LQSXWV GLH GH SDUWQHUV LQ GH YHUVFKLOOHQGH Y]Z¶V
leveren tevens cruciaal om een wisselwerking van inspiratie te verkrijgen.
Beeldjes verkopen aan de markt, dat is geen kunst. Dit [het leveren aan de maatschappij en wetenschap] is
volgens mij kunst (Vanmechelen, 2012).

Voor financiering is Vanmechelen nooit afhankelijk geweest van de overheid. De overheid moet
zich volgens de kunstenaar ook niet te vroeg inmengen bij startende kunstenaars.
Vanmechelen is van mening dat een jonge artiest zich eerst moet bevestigen in zijn rol als
kunstenaar. Hiervoor heeft de kunstenaar eerst een bepaalde ontwikkeling nodig, waarbij
overheidsondersteuning niet gewenst is. Wanneer de overheid zich te vroeg inmengt neemt het
GHµNUDFKWYDQKHW]HOIRQGHUQHPHQ¶ZHJZDW volgens Vanmechelen essentieel is. De rol van
de overheid zal volgens de kunstenaar dan idealiter zijn in een latere fase, in de vertaalslag
van kunst naar de maatschappij. Voor de kunstenaar zelf betekent dit dat hij een rol voor de
overheid ziet weggelegd in zijn drie foundations.

4.3.5. Communicatie en de markt
Over het marktproces houdt Vanmechelen graag zelf controle. Volgens zijn filosofie is er geen
standaard marktbehandeling mogelijk voor al zijn kunst. In lijn met zijn filosofie rond diversiteit,
is elk kunstwerk ook uniek en divers, en verdient daarom tevens een unieke marktbenadering
en economisch systeem. Over de markt zelf maakt Vanmechelen zich geen grote zorgen.
³$OVGHLQKRXGYDQMHYHUKDDONORSWGDQNRPWGHYHUNRRSYDQ]HOI´(Vanmechelen, 2012),

Dit duidt op een sterke interne locus of control. De focus voor hem ligt dus meer op die inhoud
en de connectie met de tijdsgeest. Met het maken van zijn kunst maakt hij dan ook geen
concessies naar de markt en verkoop toe.
Ik heb mij ontdaan van mijn publiek. Als een kunstenaar zich niet ontdoet van zijn publiek denk ik dat hij
populistisch is bijvoorbeeld (Vanmechelen, 2012).

Legitimiteit behaald de kunstenaar dan ook niet vanuit het marktproces. Het is voor
Vanmechelen bijvoorbeeld niet van belang wie het werk koopt, of voor welke reden. Legitimiteit
is bij de kunstenaar eerder gerelateerd aan het netwerk-effect van zijn kunst: de bijdrage dat
zijn kunst levert aan de wetenschap en maatschappij.

4.3.6. Dominante denkkaders Koen Vanmechelen
Koen Vanmechelen heeft een duidelijke primaire focus op het derde denkkader. In deze visie is
een creatief werk vooral een gedeeld / genetwerkt goed, waarbij vanuit de kunst verschillende
positieve (netwerk)effecten ontstaan. Daarnaast etaleert Vanmechelen een hoge mate van
acceptatie van de twee andere typeringen van creatieve werken. Volgens de kunstenaar is zijn
huidige visie en denkkader het gevolg van de ontwikkeling van zijn verlangen als kunstenaar
en het beter begrijpen hiervan.
(HQNXQVWHQDDUJHQHHVWHHUVW]LFK]HOIHQGDDUQDGHZHUHOGPHW]LMQNXQVW´(Rutten, 2012).

De visie van kunst als een gedeeld / genetwerkt goed uit zich op veel verschillende manieren.
Met name zijn motivatie om met zijn kunst een hoger maatschappelijk en wetenschappelijk
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doel te bereiken speelt hier een voorname rol in. Om dit te kunnen bewerkstelligen opereert
Vanmechelen via zeer gediversifieerde activiteiten in constante open samenwerkingen in zeer
diverse netwerken. Deze netwerken voeden elkaar, waarbij de kunst inspiratie biedt aan de
wetenschap en maatschappij, en andersom de wetenschap en maatschappij inspiratie en
legitimiteit biedt aan de kunst. Financiering voor de organisatie komt dan ook vanuit een
gecombineerde aanpak van kunstverkoop en externe geldbronnen uit het netwerk. De
kunstenaar heeft een daarnaast een sterke interne locus of control, waarbij hij de toekomst van
de kunst, het kunstenaarschap en haar impact op de maatschappij en wetenschap zelf in
handen houdt.

Figuur 6 Dominante denkkaders Koen Vanmechelen
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5. BESLUIT
Het doel van dit rapport was om het inzicht in de verschillende denkpatronen of denkkaders
binnen de Creatieve Industrieën in Vlaanderen te verbeteren. Hiertoe werd dan ook een uniek
en eigen theoretisch framework opgesteld, gebaseerd op internationale literatuur enerzijds en
eigen inzichten en observatie van de creatieve industrie anderzijds. Het model bestaat uit drie
ORJLFD¶VGLHYHUYROJHQVJHwOOXVWUHHUGZHUGHQDDQGHKDQGYDQFDVHVXLWGHEHHOGHQGHNXQVWen
sector. Het centrale verschil tussen de drie denkkaders, is de dominante gedachte omtrent het
karakter van het artistieke werk en de transactievormen die dit impliceert. Hierbij is de eerste
logica gebaseerd op de gedachte dat het creatieve werk kan worden beschouwd als een
positioneel goed, bij de tweede logica wordt dit gezien als een privaat, consumptiegoed en bij
de derde logica wordt het creatieve werk beschouwd als een gedeeld, vernetwerkt goed.
Uit de verschillende cases kunnen we alvast besluiten dat in de praktijk kunstenaars en hun
organisatie zelden binnen één logica vallen. Meestal worden elementen uit verschillende
denkkaders gecombineerd. Maar een combinatie van denkpatronen op zich is niet noodzakelijk
een garantie op succes in de ontwikkeling van de loopbaan. Wijzigende contextuele factoren
kunnen leiden tot aanpassingen van het denkkader. De beschreven (succesvolle) cases tonen
vooral aan dat de kunstenaars en hun organisatie zich vrij bewust zijn van de denkkaders
waarin ze opereren, denkkaders die bovendien treffend passen bij hun artistieke werk. Het
bewijst ook dat ze tot nu toe een sterk geïndividualiseerd traject hebben afgelegd, dat niet
meteen te kopiëren is. Allicht heeft de combinatie van elementen uit diverse denkkaders ook te
maken met de levensfase waarin de organisatie en de kunstenaar zich bevinden. In de drie
cases gaat het over vrij bekende kunstenaars die al een reputatie hebben opgebouwd en dus
een zekere maturiteit hebben om te kunnen reflecteren over het verloop van hun eigen
loopbaan.
We hopen met dit rapport vooral startende creatieve ondernemers op weg te zetten om zelf
bewust na te gaan volgens welke denkkaders ze handelen. De confrontatie met verschillende
denkkaders kan hen beter helpen te begrijpen waar ze zelf staan, waarin ze verschillen van
anderen en welke andere denkkaders er bestaan. Dit kan een belangrijke verdere stap zijn in
de professionele ontwikkeling van hun creatieve activiteit.
We willen tevens benadrukken dat de denkkaders kunnen veranderen naargelang de levensof carrièrefase waarin de creatieve ondernemer zich bevindt. Het framework, zoals door ons
voorgesteld, is bovendien een momentopname. We gaan ervan uit dat denkkaders evolueren
en veranderlijk zijn door maatschappelijke en institutionele invloeden.
Dit rapport kan dan ook gezien worden als een instrument tot zelfkennis opdat startende
ondernemers zich beter kunnen positioneren en gerichter hun eigen bepaalde doelstellingen
kunnen bereiken, via een passend denkkader of een combinatie van denkkaders.
Tot slot geven we mee dat op basis van dit rapport en onze bevindingen een tool ontworpen
zal worden dat voor startende ondernemers het identificeren van de dominante denkkaders zal
faciliteren. De tool zal een tweeledig doel hebben. In de eerste plaats zal de tool bijdragen tot
GH ]HOINHQQLV YDQ GH FUHDWLHYH RQGHUQHPHU HQ NDQ HYHQWXHHO KHW XLWJHORNWH µDKD¶-moment
bijdragen tot nieuwe inzichten. Ten tweede kan een confrontatie met andere denkkaders leiden
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tot bezinning van de huidige activiteiten en gedragingen en kan de tool daardoor
XLWQRGLJHQ¶WHDVHQ¶ WRW KHW ZHJZHUNHQ YDQ PHQWDOH  EHOHPPHULQJHQ HQ GH ZHJ YULM PDNHQ
voor een innovatieve aanpak.
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7. BIJLAGEN
Tabel 2

Feedback experts van de creatieve industrieën

EXPERT

AFFILIATIE

Sam Eggermont

BAM

Jeroen Walterus

FARO

Nico Verplancke

IBBT

Jamie Anderson

Antwerp Management School

Katia Segers

Vrije Universiteit Brussel

Stefan Siffer

Vai

Marie Delbeke

Flanders Fashion Institute

Joris Janssens

Vti

Geert Joris

Boek.be

Candace Jones

Boston College

Adam Leech

Beeldend kunstenaar

Hans Everaert

VAF

Antje Van Wichelen

Beeldend kunstenaar

Aernoudt Jacobs

Geluidskunstenaar

Pieter Vandekerckhove

Viking Media Company

Tabel 3

Focusgroep 1 ± industriedeskundigen ± deelnemers

FOCUSGROEP 1 DEELNEMER

AFFILIATIE	
  

Sam  Eggermont

BAM	
  

Wim  Ledegen

Katoennatie	
  

Stella  Lohaus

Stella  Lohaus  gallery	
  

Marjoleine  Maes

Nucleo	
  

Hugo  Puttaert

Sint-‐Lucas  Antwerpen	
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Mark  Swysen

Mark  Swysen	
  

Eric  Ubben

Artesis	
  

Johan  Vansteenkiste

Stad  Antwerpen	
  

Felix  De  Clerck

AIR  Antwerpen	
  

Katrien  Reist

Extra  City	
  

Jan  Bormans  

FDC  

Tabel 4

Focusgroep 2 ± jonge kunstenaars ± deelnemers

FOCUSGROEP 2 DEELNEMER

WEBSITE

Nel Aerts

www.nelaerts.com

Joris Van de Moortel

www.jorisvandemoortel.eu

Sofie Van der Linden

www.sofievanderlinden.be

Maud Vande Veire

frommetoyoupublications.wordpress.com
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