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CREATIVITEIT
ALS SUCCESFACTOR
Volgens 1.500 topondernemers wereldwijd – zo 
blijkt uit onderzoek van IBM – is lef om te ver-
nieuwen en te experimenteren bepalend voor het 
commerciële succes van een organisatie. En daar-
bij is volgens de ceo’s creativiteit de belangrijkste 
eigenschap.

HET VERSCHIL 
MAKEN
Maar liefst 80 tot 90% van alle energie en midde-
len zit in het operationele proces van organisaties. 
In de resterende 10 tot 20% maken organisaties 
hét verschil. Met innovatieve producten en slimme 
oplossingen. Je verbinden met creatieven of kun-
stenaars is dan ook niet alleen verrassend en in-
spirerend; het creëert harde economische waarde. 

1.500
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Creativiteit 
is meer dan 
een konijn!
Al sinds 1985 toont HEMA met haar ontwerp-
wedstrijd de kracht van creativiteit. Maar de 
kracht van creativiteit is nog veel groter dan 
de bekende winnaar Le Lapin (1990) doet ver-
moeden! Creatieven en kunstenaars bieden 
bedrijven toegevoegde waarde op plaatsen en 
in processen waar tot voor kort niemand aan 
dacht. 
HEMAONTWERPWEDSTRI JD .NL

Volgens topmanagers in de publieke en particuliere sector is 
de snelle toename van ‘complexiteit’ de grootste uitdaging 
die hun te wachten staat. Ze gaan ervan uit dat dit proces zal 
aanhouden en de komende jaren zelfs nog gaat versnellen.

Verder zijn ze ervan overtuigd dat hun organisaties nu niet 
voldoende zijn toegerust om effectief te kunnen inspelen op 
die wereldwijde complexiteit.

De belangrijkste eigenschap die de leiders van ondernemin-
gen moeten bezitten om in zo’n complexe omgeving succes 
te kunnen boeken, is ‘creativiteit’.
Conclusies onderzoek IBM onder 1.500 ceo’s wereldwijd.

topsector
 
Creativiteit is voorwaarde nummer 
één voor innovatie. Hoe groter het 
innovatief vermogen, hoe sterker de 
internationale concurrentiepositie 
van een land. 
Geen wonder dat de creatieve indus-
trie is aangewezen als topsector.

Kunstenaars zijn goed in kijken,  
luisteren en associatief denken. 
Dat maakt ze de ideale oplossing voor organisatieblindheid. 
Natuurlijk, een kunstenaar doet ook irrelevante observaties. 
Maar stel dat er tussen tien observaties twee zitten waar je 
iets mee kunt, dan heb je al winst. Op de TU/e doen we  
onderzoek naar de schoonheid van werkprocessen. 
Daar betrekken we kunstenaars bij. Zij hebben ‘antennes’ 
voor esthetiek. Esthetische werkprocessen zijn namelijk 
erg nuttig om werknemers in een !ow te brengen. Goed 
voor een hogere productiviteit en arbeidstevredenheid!
MATHIEU WEGGEMAN 
HOOGLERAAR ORGANISAT IEKUNDE  
TU E INDHOVEN, BEDRI JFSKUNDIGE 
EN ORGANISAT IE ADVISEUR .

Dat kunstenaars en het  
bedrijfsleven elkaar opzoeken 

past bij de trend om nieuwe 
coalities aan te gaan.  
Ik heb het pas zelf van dichtbij meegemaakt.  
Er kwam een projectontwikkelaar bij me 
langs die bezig is met de ontwikkeling van 
een hotel. Hij werd gek van architecten met 

hun eeuwige standaardblokken. Mijn advies: 
architect eruit, kunstenaar erin! Bořek 

"ípek bijvoorbeeld, is een autodidacti-
sche glaskunstenaar die het Kasteel 
in Praag restaureerde. Zijn ontwer-
pen zijn briljant: met hem weet je 

zeker dat je geen blokkendoos krijgt.
ADJIEDJ BAKAS 

TRENDWATCHER

De grootste barrière voor innovaties in 
dienstverlening is gewoontedenken. 
Voor doorbraken moet je ánders denken. Vaak helpt het om 
daar iemand van buitenaf bij te halen. Een kunstenaar bij-
voorbeeld die met andere ogen naar een vraagstuk kijkt, 
het uit elkaar haalt en omdraait. Dat zorgt voor typische 
doorbraken waarvan je achteraf zegt: ‘hadden we daar 
zelf niet op kunnen komen?’ Nee dus: want we denken 
in vaste patronen. Als er iets is wat kunstenaars beter 
kunnen dan wie ook is het: inspireren tot anders kijken. 
Waardoor je ook zelf anders gaat denken.
FLORIS HURTS 
DIREC TEUR HDNM DIENST- EN MERKONTWIKKEL ING,  
AUTEUR VAN ‘DE ONMISBAARHEIDSFAC TOR ’

Kunstenaars brengen  
iets teweeg in bedrijven.  
Ze dagen vastgeroeste overtuigingen uit,  
kantelen perspectieven, leren de werkelijkheid 

op nieuwe manieren te ervaren en betekenis  
te geven. Niet langer als een wereld van overeen-

komst geordend in een strak hiërarchisch  
systeem, maar als een diverse wereld met  

een oneindig palet aan mogelijkheden. 
De unieke frisse energie die dat brengt 
is buitengewoon waardevol. 
MAVIS CARRILHO 
MANAGEMENT CONSULTANT  

EN EXECUT IVE COACH

ANDERS
KIJKEN
Creativiteit is niet geïsoleerd op de afdelingen re-
search en design. Het zit overal in de organisatie. 
Kunstenaars of creatieven kunnen helpen die creati-
viteit op te sporen, ‘uit te buiten’ en te belonen. Hun 
kracht ligt erin om een vraagstuk vanuit een com-
pleet nieuwe invalshoek op te lossen. Ze benaderen 
nooit iets vanuit vaste structuren of processen. Ze 
laten organisaties met een frisse blik naar zichzelf, 
hun gewoontes en processen kijken. 

TOEGEVOEGDE
WAARDE
Creatieven en kunstenaars bieden toegevoegde waar-
de op plaatsen en in processen waar nog niet zo lang 
geleden niemand aan dacht. Soms vertaalt zich dat 
in zichtbare eindproducten zoals #lms, illustraties of 
voorstellingen. Maar nog belangrijker is de creatieve 
impuls die het geeft aan organisaties.

Creativiteit 
is zachte 
economische 
factor

De grootste uitdaging
Kunstenaars en creatieven veroveren  
het bedrijfsleven. De reden? Meer dan ooit  
moeten bedrijven en grote maatschappelijke 
organisaties innoveren en nieuwe oplossingen 
zoeken om sterk te staan in hun markt.  
En juist daar kunnen kunstenaars en creatieven 
bijzonder goed aan bijdragen. Ze gebruiken  
geen vast format en kijken niet vanuit een  
vaste positie, maar benaderen een vraagstuk 
onbevangen. Daardoor laten ze bedrijven  
met een frisse blik naar zichzelf kijken,  
naar gewoontes, producten en processen.  
Zo komen verrassende oplossingen op tafel. 
Die daadwerkelijk waarde toevoegen.  
Daarover is inmiddels casuïstiek te over.

Procentje verschil  
óf een echte doorbraak? 
'Innovatie in Nederland is meestal 
technologisch van karakter en 
incrementeel: een procentje 
verschil, waardoor een product 
of proces net even beter wordt. 
Maar wil je een echte doorbraak 
bereiken? Dan moet je het 
probleem op een compleet andere 
manier aanvliegen. Dat is precies 
wat de creatieve industrie doet.'
V IC TOR VAN DER CHI JS , 
VOOR Z I T T ER TOP T E AM CRE AT IE VE INDUS TR IE

Bron: www.heart.cultuur.ondernemen.nl/innovatie

Tijdens een zakendiner in 1865 suggereert de 
Franse hoogleraar en politicus Laboulaye een 

monument van onafhankelijkheid. 

De Franse kunstenaar Frédéric Bartholdi, 
aanwezig bij het diner laat zich hierdoor 

inspireren en ontwerpt het vrijheidsbeeld. 

DE SNELLE 
TOENAME VAN 
‘COMPLEXITEIT’  
IS DE GROOTSTE 
UITDAGING VOOR 
DE TOEKOMST
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zo werk t kunst

1
Het vraagstuk
Evenals veel andere organisaties heeft de Bibliotheek Amstel-
land te kampen met !kse bezuinigingen. Het zijn pittige 
tijden, waarbij men al snel geneigd is om de blik naar binnen 
te richten. Maar juist in deze tijden wil de bibliotheek haar 
blik verruimen. ‘Hoe boren we juist nú de energie, creativi-
teit en oplossingskracht bij onze medewerkers aan?’ 

De inzet van de kunstenaar
Een illustrator werd ingeschakeld om de organisatie een 
spiegel voor te houden. Zij doorkruiste in cognito de biblio-
theek en vertaalde haar inzichten in beelden. In een crea-
tieve sessie onderzocht zij samen met medewerkers het 
karakter van de bibliotheek – wederom aan de hand van 
beelden. De uitkomsten vormden de basis voor een Beeld 
Estafette waaraan alle bibliotheken deelnamen. Posters met 
illustraties en prikkelende vragen rouleerden binnen de 

organisatie en werden aangevuld met reacties van medewer-
kers. Het eindresultaat vatte de kunstenaar beeldend samen 
in één poster voor alle bibliotheken. Daarnaast presenteerde 
zij de belangrijkste eye-openers aan MT, bibliotheekhoofden 
en coördinatoren.

De opbrengst
Het creëren van momenten om gezamenlijk te praten over  
de organisatie bleek waardevol. Directeur Christine Kempkes: 
‘Het traject heeft vrije ruimte gegenereerd. Bij de MT- 
presentatie kwamen de creatieve geest en professie van  
de kunstenaar perfect samen met onze eigen missie, visie  
en diverse ontwikkeltrajecten. Reden voor ons om de samen-
werking met plezier voort te zetten, onder andere in de vorm 
van nieuwe creatieve sessies.’ 

Betrokken kunstenaar Bernet Ragetli (illustrator)

zo werk t kunst

2

Dialoog 
verwoordt 
de strategie

Het vraagstuk
Tence wil méér klanten bereiken. Niet alleen organisaties die 
"exkrachten nodig hebben. De "exwerkers zelf zijn minstens 
zo belangrijk; zij moeten zich immers willen inschrijven. 
Tence bemiddelt veelal laaggeschoolde "exwerkers – van 
schoonmaker tot vrachtwagenchauffeur. De drempel om een 
Tence-vestiging binnen te stappen, blijkt echter hoog te zijn 
voor de doelgroep. ‘Hoe krijgen we de "exwerkers binnen én 
kunnen we ze voor ons winnen?’

De inzet van kunstenaars
De "exwerkers zélf zijn om hun mening en ideeën gevraagd. 
Wat denken, voelen, horen en willen zij? In een creatieve 
sessie hebben zij samen met vier kunstenaars gebrainstormd, 
geschetst en verhaald via diverse creatieve technieken. Van 
storytelling en moodboards tot het samenstellen van een em-
pathy map en een prototype van de ideale Tence-vestiging. 
De deelnemende kunstenaars waren een theatermaker, twee 
illustratoren en een beeldend kunstenaar/ruimtelijk ontwer-
per. Een facilitator begeleidde het creatieve proces met een 

unieke vorm van samenwerking tussen klanten (of medewer-
kers) en creatieven. 

De opbrengst voor Tence
Het proces van CO-Creatie heeft tastbare resultaten opgele-
verd: een maquette van een vestiging-van-de-toekomst. Een 
volgens de opdrachtgever ‘heerlijk edoch confronterend’ script 
van een gesprek tussen Tence-medewerker en "exkracht. Een 
poster met een kernachtig beeldverslag van de aanwezigen en 
hun uitspraken. En een storyboard met persoonlijke wensen 
en verhalen. Andries van Bentum, Marketing Manager van 
Tence gaf aan ‘in twee woorden blij verrast te zijn’. De nieuwe 
inzichten zijn door Tence verder vertaald in een compleet 
nieuw serviceconcept voor haar vestigingen – van inrichting 
tot benadering van klanten.

Betrokken kunstenaars  
Andreas Vonder (theatermaker), Edith Kuyvenhoven (illustrator), 
Michiel Moorman (illustrator) en Denise Cecile (beeldend 
kunstenaar/ruimtelijk ontwerper)

Blik verruimen
Bij Bibliotheek Amstelland  
schakelden ze een illustrator  
in om de blik te verruimen. 
Dat leverde energie, creativiteit 
en oplossingskracht op bij de  
medewerkers. Enric Bernal,  
founder van de Chupa Chups, 
kwam in 1969 al op het geniale 
idee een kunstenaar in te  
schakelen om te vernieuwen.  
Hij vroeg Salvador Dalí een 
nieuw logo te maken. In een  
uur tijd schetste de kunstenaar 
dat op een servetje. Tot op de  
dag van vandaag herkennen  
we de Chupa Chups aan het logo 
met de madeliefjesvorm.

Kracht van verhalen
Samen met kunstenaars vertaalde Tence  
de persoonlijke wensen en verhalen van  
medewerkers in een compleet nieuw service- 
concept. Met succes. Ook de jonge regisseur 
en scenarioschrijver George Orson Welles 
kende de kracht van verhalen. Met Citizen 
Kane maakte hij een van de beste #lms 
aller tijden. Baanbrekend vanwege het  
innovatieve camerawerk én de bijzondere  
verhaalstructuur. 

Juist in 
crisistijd 
creativiteit 
aanboren
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Het vraagstuk
Het DSM Innovation Center in Urmond stimuleert en 
versnelt innovatie binnen DSM wereldwijd. Hier worden 
de nieuwste producten, modellen en technologieën 
ontwikkeld. Out of the box denken is daarbij essentieel. 
Het Innovation Center wil haar medewerkers daarbij 
faciliteren. ‘Hoe helpen we onze mensen om effectiever 
te brainstormen, re"ecteren en presenteren?’ 

De inzet van kunstenaars
Vier kunstenaars zijn ingeschakeld voor de conceptuele 
vormgeving van een zogeheten ‘open launch platform’. 
Een danskunstenaar, multimediakunstenaar en twee 
beeldend kunstenaars creëerden een unieke ruimte met 
bijzondere triggers die mensen uitnodigen om anders te 
denken en te doen. Kunstenaars en creatieven werden 
ingezet om workshops te verzorgen in het open launch 
platform. Medewerkers en soms ook externen worden 
bijvoorbeeld via dans geprikkeld om in beweging te 
komen en eventuele blokkades op te heffen. 

De opbrengst voor DSM
Het Innovation Center heeft een bijzondere ontmoe-
tingsplek en belevingsruimte in huis. ‘Een ruimte met 
een ziel’, volgens de opdrachtgever, die als uitnodigen-
der wordt ervaren dan een reguliere bedrijfsruimte. 
Mensen komen er met plezier samen om te brainstor-
men rond nieuwe producten, nieuwe ontwikkelingen 
te presenteren of te re"ecteren op het werk. Herman 
Wories, Director Innovation Program Of!ce: ‘Het open 
launch platform wordt zeer intensief gebruikt. De omge-
ving zorgt daadwerkelijk voor een hoger energieniveau. 
Er zijn vele ideeën geboren die anders nooit het licht 
hadden gezien.’

Betrokken kunstenaars 
Erik van Duijvenbode (danskunstenaar), Michiel Koelink 
(multimediakunstenaar), Moniek Spaans (beeldend 
kunstenaar/schrijfster), Nienke Jansen (beeldend kunstenaar) 
en Kjell van Norel (ontwerper).

3
Innovation 
Center
Ruimte met 
een ziel

zo werk t kunst

Denken met een wijdse blik
Het bruist er van energie. Er 
worden ideeën geboren. Mensen 
gaan anders denken en anders 
doen. In veel Aziatische landen  
hebben ze dat concept allang be-
grepen. Daar hangen in  
belangrijke ontmoetingsruimten 
gigantische schilderijen aan  
de muur. Bronnen van inspiratie 
en nieuwe perspectieven.  
Zo ook bij dit bezoek van  
Hillary Clinton aan Myanmar 
in 2011.

Foto: ASSOCIATED PRESS
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Erik van 
Duijvenbode
Danser verbindt voelen, 
denken en doen

Ik zie dat veel organisaties 
een sterk appèl doen op de 
denkkracht van medewerkers. 
Dat mag je ook verwachten 
in een kenniseconomie. Het 
punt is echter dat we allemaal 
ook voelen en een lichaam 
meenemen naar het werk. 
(Heb jij je lijf mee vandaag?)

Danswerkvormen spreken 
naast het denken juist ook 
het voelen en de fysieke kant 
in mensen aan. Dit is heel 
behulpzaam bij processen 
rond innovatie, creativiteit, 
samenwerken en verande-
ring. Het vergt wel wat lef 
om een danskunstenaar 
uit te nodigen, omdat veel 
mensen enige gêne kennen 
op het gebied van dans. Ik 
steek daarom altijd in met 
speelse en laagdrempelige 
werkvormen, waarmee het ijs 
al snel gebroken is. Dansen is 
eigenlijk iets heel natuurlijks. 
Neem lopen: is dat niet ook 
een soort dans?

Erik van Duijvenbode 
www.vanduijvenbode.biz

Kunstenaars in bedrijf

O pdrachtgevers van  
Erik van Duijvenbode 
als danskunstenaar: 
DSM, ING Bank,  

Humanitas, TU Delft, De Baak, 
Ministerie van Sociale Zaken, 
KPMG, AFM, De Beuk, Spido, 
MN Services, RDH Architecten, 
Synbra Technology.

Kunstenaars in bedrijf

Ingmar Heytze
Dichter raakt met woorden 

SOLLICITEREN
Nog nooit zo tergend opgegeten als tijdens dit gesprek 
door een driedelig gedaste bidsprinkhaan.

Woorden stuiten op tafel, knikkers vallen op een glasplaat. 
Hij neemt slokken van mijn levensloop en boert onaangedaan.

Hij rolt mij in. Hij steekt mij aan en rookt mij op.  
Dan mag ik gaan.

Later belt men mijn stoffelijk overschot.  
Ik heb de baan.

Ingmar Heytze 
www.ingmarheytze.nl

A ls dichter in opdracht werkte Ingmar 
Heytze voor de Gemeente Utrecht  
(stadsdichter Utrecht 2009-2011),  
het Centraal Museum, de Rabobank, 

het!Utrechts!Monumentenfonds, de Nederlandse 
Spoorwegen, de Universiteit Utrecht,  
de!Hogeschool Utrecht, hogeschool TIO, AEF, 
EMC Leertrajecten en Jaguar Nederland.
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E dith Kuyvenhoven heeft  
in opdracht getekend voor: 
boek ‘Filmfanfare’  
(uitgeverij Oog & Blik), 

Lowlands, Volkskrant Banen,  
NRC Next, Elp de cavia,  
Manuscripta (opdrachtgever: 
CPNB), TEDamsterdamWOMEN, 
Cultuur-Ondernemen, Cinekid, 
Nationaal Historisch Museum, 
stadsdeel Amsterdam-Noord  
en meer.

www.edith-made-it.nl

Kunstenaars in bedrijf

Edith 
Kuyvenhoven
Striptekenaar 

KUNST IN DE WIJK Stichting Zuidzijde in Rotterdam vroeg Cultuur-Ondernemen mee te denken over een kunstproject op en over de Dordtselaan.  
Cultuur-Ondernemen ging het gesprek aan met buurtbewoners, wooncorporatie, gemeente en kunstenaars. Wat speelt en leeft er? De kunstenaar heeft  
de dialoog en verhalen verbeeld en via onder ander abri’s weer onder de bewoners gebracht.
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Meer weten? >> 
www.cultuur-ondernemen.nl/
bedrijven

cultuurondernemen
@C_en_O

Cultuur-Ondernemen 
organiseert creatieve impulsen

De wereld van kunst en cultuur is voor veel 
ondernemers geen dagelijks bekend terrein.  
Dat is het wel voor Cultuur-Ondernemen –  

in Nederland de belangrijkste organisatie die 
actief is op het snijvlak van kunst en zakelijkheid. 
Samenwerken met kunstenaars en creatieven 
levert bedrijven nieuwe inspiratie op, en originele 
methoden om vraagstukken aan te pakken. 
Cultuur-Ondernemen zorgt voor de juiste match 
tussen organisatie, vraagstuk en kunstenaar  
en biedt toegang tot een uitgebreid netwerk  
van zeker 1.000 kunstenaars en creatieven in  
alle disciplines. Geselecteerd op hun talent  
om buiten de gebaande paden te denken. 
Cultuur-Ondernemen kan de creatieve inzet 
van a tot z organiseren.  
 
Na een intakegesprek over het organisatie-
vraagstuk wordt een plan op maat gemaakt  
met advies over de in te zetten disciplines  
en competenties. Naast het realiseren van 
een goede match, schakelen organisaties  
Cultuur-Ondernemen ook in voor 
procesbegeleiding.

‘Boost aan eigen 
creativiteit’
Jo Houben, Directeur 
Cultuur-Ondernemen

‘Kenmerkend aan Cultuur-Ondernemen is  
dat we de wereld van het bedrijfsleven én  
de kunst begrijpen. Bedrijven en publieke 
organisaties benaderen ons vaak vanuit  
een noodzaak: ze moeten zichzelf opnieuw 
uitvinden, zijn op zoek naar innovatieve 
producten, slimme oplossingen of nieuwe 
verdienmodellen. Veel bedrijven hebben 
zélf al de nodige creativiteit aan boord. 
Maar om uit een impasse te komen of op  

een andere manier tegen zaken aan te kijken, kan de inzet van kunstenaars  
en creatieven van buiten de aanwezige creativiteit wel een boost geven.  
Met als gevolg: een procesversnelling, nieuwe invalshoeken, nieuwe kansen. 
De kracht van kunstenaars is dat zij vraagstukken of situaties onbevangen, 
zonder ‘last’ van eerdere ervaringen, tegemoet treden. Dat levert steeds weer 
verrassende inzichten en perspectieven op.’

‘Spannend avontuur  
met goede afloop’
Petra Befort, projectontwikkelaar 
bedrijven Cultuur-Ondernemen

‘Terwijl woorden vaak centraal staan in  
onze kenniseconomie, zijn kunstenaars en 
creatieven de verbeelders van de wereld. 
Of dat nu in de vorm van een dans, strip, 
#lm, tekening of voorstelling is. De mensen 
met wie wij werken, hebben stuk voor stuk 
een sterk handschrift en weten zich bijzonder 
goed te verplaatsen in het vraagstuk van een 
organisatie. Met hun beeldende intelligentie 
en vaak #loso#sche blik dragen ze bij aan 

nieuwe oplossingen. Oplossingen waarvan wij vaak achteraf horen, dat ze 
‘boven verwachting’ zijn. Het vergt enige durf om een kunstenaar of creatief 
in te zetten; dankzij de kaders en projectbegeleiding van Cultuur-Ondernemen 
spreek ik liever over een spannend avontuur dat goed a!oopt. Opdrachtgevers 
blijken elke keer weer verrast door de creatieve impuls en rijkdom aan ideeën 
die een samenwerking oplevert.’ 

CULTUUR-ONDERNEMEN 
Nieuwe Herengracht 119
1011 SB Amsterdam. 
020-535 2500

 
kunstenaars en creatieven 
in alle disciplines

 
op maat voor uw  
organisatievraagstuk

eindresultaat

Cultuur–Ondernemen stimuleert 
ondernemerschap bij culturele organisaties, creatie-
ven en kunstenaars. Onder meer via training, advies 
en #nanciering en via inzet van creativiteit in het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo 
draagt Cultuur–Ondernemen bij aan een sterke en 
onafhankelijke culturele en creatieve sector.

COLOFON  
Deze bijlage is gemaakt door Cara Koesoemo Joedo (De Communicatiepraktijk), Luis Mendo & Michael Bojkowski (GOOD Inc.), Joost Heinsius (Cultuur-Ondernemen), Jeroen Lok en Wim Datema (JCM Context).

‘Creativiteit in business ‘ is een commerciële bijlage bij NRC Handelsblad. De inhoud valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Handelsblad. | Voor meer informatie over commerciële bijlagen: NRC Customer Media, Wilfred 
Mons (w.mons@nrc.nl). Tel. (010) 406 68 46. NRC Media kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze bijlage opgenomen teksten en beelden. Alle genoemde gegevens zijn onder voorbehoud.
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