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De creatieve industrie versterkt het innovatief vermogen van Nederland, zowel vanuit het bedrijfsleven 
als vanuit de wetenschap, en is mede daarom een van de negen Nederlandse topsectoren. Ze is een 
belangrijke partner om samen met andere sectoren antwoorden op maatschappelijke en economische 
opgaven te geven en deze te implementeren middels haar creatieve vermogen en werkwijze. Een sterke 
creatieve industrie als een dwarsdoorsnijdende sector biedt ons land de kans om tot innovatieve 
doorbraken te komen. Om deze bijdrage aan onze economie en maatschappij –ook in de toekomst– te 
realiseren is een stevige kennisbasis nodig. Deze agenda beoogt die kennisbasis te versterken. 
 

De creatieve professional 
 
De creatieve professional, van ontwerper tot game-ontwikkelaar of reclamemaker, onafhankelijk 
werkend in het creatieve MKB of binnen een bedrijf betrokken bij innovatieprocessen, gebruikt 
creativiteit als middel om waarde te creëren. Zij beschikt over vaardigheden om nieuwe werelden te 
verbeelden en daarvoor passende interventies te ontwikkelen. De creatieve professional zet de mens 
centraal en betrekt vele stakeholders in het ontwikkelingsproces. Om tot innovatieve oplossingen te 
komen maakt zij niet alleen gebruik van technologieën en inzichten uit diverse wetenschappelijke 
disciplines, maar ook en vooral van methodologieën. Deze stellen de creatieve professional in staat om 
op een gestructureerde en effectieve wijze in tal van domeinen het verschil te maken.  
 

Uitdagende ontwikkelingen voor de creatieve professional 
 

 
 
 
Systemen zijn de toekomst 
Digitalisering dringt door in alle producten en diensten die ons omringen. Niet alleen thermostaten 
worden ‘smart’; ook kleding, onze gebouwde omgeving, reclame-uitingen en festivals worden voorzien 
van sensoren, dataopslag en interactieve technologie. Ze reageren op en leren van hun omgeving en 

Een spraakmakende innovatie van de afgelopen jaren is de Nest thermostaat. Deze 
thermostaat leert je leefritme en voorkeuren en kan zo zelf de temperatuur in je huis 
optimaal reguleren. Hij communiceert met je smartphone, zodat de thermostaat weet 
waar je bent en jij deze op afstand kan programmeren. S inds 2011 heeft Nest zo 
wereldwijd meer dan vier miljard kWh aan energie bespaard. [bron: nest.com]  
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passen zich indien nodig aan. Ze communiceren met elkaar en met hun omgeving (Internet of Things). 
Producten en diensten zijn niet langer op zichzelf staande eenheden, maar zijn onderdeel van complexe 
socio-technische systemen; systemen waarin mens en technologie op elkaar zijn afgestemd.  
 
Impact als drijfveer 
Tegelijkertijd worden we ons steeds meer bewust van de impact van producten en technologie op onze 
waarden, gewoontes en opvattingen, op onze samenleving en bijvoorbeeld op onze gezondheid, sociale 
netwerken, milieu en veiligheid. Door webwinkels verandert ons koopgedrag en verdwijnen 
winkelstraten; door de mobiele telefoon gaan we anders om met afspraken en privacy. Wij kunnen niet 
langer onze ogen sluiten voor die langere termijneffecten. Overheid en industrie moeten 
verantwoordelijkheid gaan nemen voor deze impact en daar middels nieuwe oplossingen bewust op 
gaan sturen.  
 
Een nieuwe opgave 
Als gevolg van deze ontwikkelingen is het speelveld van de creatieve professional radicaal aan het 
veranderen. Was zijn product voorheen op een gegeven moment gereed voor oplevering; nu wordt het 
al in een vroeg stadium gelanceerd om vervolgens constant te worden gemonitord en aangepast 
(“permanent beta”). Zo kan de impact duidelijk worden en het systeem worden geoptimaliseerd. Er 
vindt een omkering plaats van R&D naar D&R: eerst ontwikkelen, dan onderzoeken. Dit vraagt niet 
alleen om digitalisering van ontwerp en proces –een digitale transitie–, maar ook om een andere vorm 
van samenwerking en nieuwe verdienmodellen: creatieve professionals moeten langdurige relaties 
aangaan met partners uit bedrijfsleven, non-profit sector en overheid. Er zal een nieuwe creatieve 
infrastructuur ontstaan waarin alle partijen intensief samenwerken om greep te krijgen op deze nieuwe 
complexiteit.  
 
De Kennis- en Innovatie Agenda voor de topsector creatieve industrie beoogt een versterking van de 
kennisbasis van de creatieve professional te bewerkstelligen, zodat zij de uitdagingen van deze nieuwe 
opgave te lijf kan gaan. 
 

Raamwerk van de Kennis- en Innovatie Agenda 
 
In het onderstaande model worden de inhoud en de structuur van de nieuwe agenda voor de creatieve 
industrie beknopt en schematisch weergegeven.  
 
Aan de rechterkant staat een aantal sectoren genoemd waar Nederlandse creatieve professionals 
internationaal een sleutelrol vervullen, zoals de gezondheidszorg (healthcare), energie (energy), en 
mobiliteit (mobility). Door de toepassing van technologie, waaronder een aantal van de de “Key 
Enabling Technologies” (KET’s), zorgen creatieve professionals in deze sectoren voor tal van innovatieve 
doorbraken.  
Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen heeft de creatieve professional nieuwe kennis nodig. 
Dit is de kennisbasis van de creatieve industrie die bestaat uit inzichten en modellen, mechanismen en 
principes, innovatieprocessen en verdienmodellen waarmee de creatieve professional haar werk (nog) 
beter kan doen en haar impact (blijvend) kan realiseren. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor 
tools en methoden, de zogenaamde “key enabling methodologies” (KEM’s). 
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Die gewenste kennisbasis voor creatieve professionals is op basis van de genoemde ontwikkelingen in 
het werkveld georganiseerd langs drie thematische lijnen: 
1 - Design for Change: ontwerpen op systeemniveau, gericht op impact.  
2 - The Human Touch: bereiken, betoveren, en aansporen van mensen. 
3 - Value Creation: organiseren en vernieuwen van de waardecreatie in de sector. 
 
De kennisbasis heeft naast een fundamentele kant (linkerkolom in het model) ook een toegepaste kant 
die tot uitdrukking komt in het realiseren van concrete maatschappelijke doelen. De hier beschreven 
doelen (de middelste kolom in het model) zijn afgestemd op bestaande agenda’s (NWA, Horizon 2020) 
en vormen de link met de sectoren aan de rechterzijde. De drie thematische lijnen of ‘roadmaps’ kennen 
een aantal subthema’s en onderzoeksvragen die hieronder beknopt beschreven worden.  
 
 

 
 
 
Roadmap 1: Design for Change 
De creatieve producten en diensten van morgen, ingebed in socio-technische systemen, kunnen een 
cruciale bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van o.a. gezondheid, 
veiligheid, immigratie en energievoorziening. Deze impact, of transitie, wordt echter niet eenvoudig 
gerealiseerd en de effecten van interventies met nieuwe creatieve producten en diensten zijn moeilijk te 
voorspellen. Normen en gedrag van mensen laten zich niet makkelijk beïnvloeden, en welke impact is 
eigenlijk gewenst? Kenmerkend is de betrokkenheid van veel partijen (stakeholders) en het 
synchroniseren van de uiteenlopende belangen is een uitdaging voor de creatieve professional.  
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In deze roadmap komen daarom sub-thema’s/vragen aan de orde als: 
 
Design for Behavioural Change 

▪ Welke universele strategieën en mechanismen van gedragsbeïnvloeding zijn effectief? 
▪ Hoe breng je een bestaand systeem in kaart en bepaal je waar en wanneer je moet ingrijpen om 

het gewenste effect te bereiken?  
Towards Transition 

▪ Onder welke condities worden disruptieve veranderingen omarmd en hoe migreren we van een 
oud naar een nieuw systeem?  

▪ Hoe gaan we om met eigenaarschap van een systeem en wat betekent dat voor de 
businessmodellen? 

Prediction & Adaptation 
▪ Hoe kunnen we maatschappelijke impact voorspellen, blijvend monitoren en meten? 
▪ Welke rol spelen data bij het ontwikkelen en continu updaten van een systeem? 

Resistance to Change 
▪ Waarom zien we bij overheid, publiek en industrie weerstand tegen verandering? 
▪ Hoe kan deze weerstand worden doorbroken? 

 
Deze thematiek sluit ook probleemloos aan bij, en komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de volgende 
maatschappelijke doelen: 

 Circular Economy – Hoe kunnen we gewenst gedrag stimuleren en nieuwe waardenproposities 
voor een circulaire economie ontwikkelen? Hoe kunnen systemen de transitie van bezit naar 
gebruik bevorderen? (NWA-route Circulaire economie, gamechanger 2.3 Consument en 
maatschappij; en route S mart Industry, gamechanger 1B S mart S ervices). 

 Healthy Behaviour -- Hoe kunnen we middels slimme systemen mensen aansporen tot en 
begeleiden bij gedrag dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl? (NWA-route Personalized 
health en route Duurzame productie van gezond en veilig voedsel).  

 Resilience in society -- Hoe kunnen socio-technische systemen bijdragen aan de zelfredzaamheid 
van ouderen, (re)integratie van mensen in samenleving, en tot participatie op de arbeidsmarkt? 
(NWA-route Veerkrachtige samenlevingen, gamechanger 2 Naar nieuwe vormen van werk en 
waarde creatie). 

 Energy & Behaviour -- Hoe kunnen we mensen aanzetten tot zuinig gebruik van energie en 
brandstoffen en/of het zoeken naar schone(re) alternatieven? (NWA-route Energietransitie). 

 
 
Roadmap 2: The ‘Human Touch’ 
Met het verschuiven van de scope van vraagstukken naar systeemniveau en impact op lange termijn 
dreigt het individu uit het zicht te verdwijnen. S ocio-technische systemen zijn vaak moeilijk te 
doorgronden voor mensen. Binnen die groeiende complexiteit moeten we daarom blijven(d) 
terugschakelen naar de menselijke maat, de betekenis voor een cultuur of gemeenschap, en de 
persoonlijke of gebruikers-ervaring. Er is een tegenbeweging nodig van globaal naar lokaal. Waar 
worden mensen gelukkig van, waar worden ze door geraakt en waardoor uitgedaagd? En welke mate 
van autonomie willen ze behouden of afstaan? Met de groeiende (technologische) mogelijkheden dringt 
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steeds vaker de vraag op wat we willen meten en weten (‘quantified self’) en wat we met al die 
gegevens kunnen doen in uiteenlopende domeinen als e-health, educatie en musea.  
Thema’s en vragen die in deze lijn centraal zullen staan zijn bijvoorbeeld: 
 
Data-driven design 

▪ Welke data uit onze leefstijl en gedrag zijn nodig voor persoonlijke afstemming van producten 
en diensten? 

▪ Hoe moeten we omgaan met culturele diversiteit in onze proposities? 
Value of Systems 

▪ Hoe begrijpen en ervaren gebruikers systemen en welke relaties gaan zij ermee aan? 
▪ Wat zijn de grenzen van autonomie en privacy in onze interactie met systemen? 

The Mechanism of Meaning 
▪ Hoe geven mensen betekenis aan de wereld en technologie om hen heen? 
▪ Welke mechanismen maken dat een verhaal (een TV-format, een game) werkt voor een individu 

of groep? 
Free Riders 

▪ Voor welk type diensten zijn mensen bereid te betalen, en van welk type diensten verwachten 
zij dat deze gratis beschikbaar zijn? 

▪ Wat willen mensen wel/niet zelf kunnen beslissen en/of kiezen, en op welke momenten willen 
ze juist bij de hand genomen worden?  

 
Genoemde thematiek vindt aansluiting bij en komt tot uitdrukking in de volgende maatschappelijke 
doelen: 

 Quality of life & well-being -- Welke rol kan big data spelen bij de kwaliteit van leven in de zorg, 
het verkeer en slimme steden? (NWA-route Big Data, gamechanger 1 Kwaliteit van leven, en 
route S mart, liveable cities). 

 Trust & Security -- Hoe zorgen we dat mensen blijven vertrouwen in slimme systemen en 
garanderen we een acceptabel niveau van veiligheid en privacy in een digitale wereld? (NWA-
route Big data). 

 Smart Products & Services -- Op welke manier creëren we waarde voor de eindgebruiker door 
digitalisering in content-creatie, gaming en design? (NWA-route S mart industry, gamechanger 
1A S mart products).  

 Human Empowerment -- Hoe kunnen we mensen empoweren om voor zichzelf te zorgen en de 
‘juiste’ keuzes te maken? (NWA-route Levend verleden, gamechanger 2 De burger als Expert, 
over ‘citizen science” en veranderende rollen in de samenleving, en route Veerkrachtige 
samenlevingen).  

 
 
Roadmap 3: Value Creation 
Zoals geschetst zullen creatieve professionals, onafhankelijk van de context waarin ze werken, te maken 
krijgen met veranderingen die het gevolg zijn van hun nieuwe opgaven, rol en verantwoordelijkheid. Ze 
moeten leren omgaan met de digitale transitie, met het denken in systemen terwijl ze de menselijke 
maat in het oog houden, met het feit dat hun ‘producten’ permanent gemonitord en bijgesteld kunnen 
worden. Daarnaast is er een uitdijende verzameling aan overwegingen en stakeholders die ze bij hun 
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ontwerp moeten betrekken. Deze veranderingen weerklinken in de eisen die we stellen aan hun 
competenties, aan de manier waarop ze waarde realiseren en (onconventionele) middelen inzetten om 
hun doelen te bereiken.  
De volgende meta-thema’s en vragen komen daarom voorbij in deze lijn waarmee ook een verbinding 
tot stand kan worden gebracht tussen Roadmap 1 en Roadmap 2: 
 
New Design Capabilities 

▪ Welke rollen en capaciteiten zijn er weggelegd voor het ontwerpen binnen het nieuwe 
ecosysteem en welke rol is wanneer relevant? 

▪ Welke mate van inzicht in de (on)mogelijkheden van technologie zijn onontbeerlijk voor de 
creatieve professional? 

Business Models for Creative Professionals 
▪ Hoe zet je de nieuwe rol van de creatieve professional om in het creëren van waarde? 
▪ Wat vormt de waarde van de creatieve professional in het ecosysteem? 

Evidence-based Design 
▪ Welke kennis is nodig om de voorspelbaarheid van systemen –op mens en maatschappij– te 

vergroten?  
▪ Welk type kennis tast de autonomie van de creatieve professional niet aan en versterkt juist zijn 

creatieve potentieel? 
Kunst en Innovatie (zie gelijknamige NWA-route en met name gamechangers 1 en 2) 

▪ Wat is de essentie van design-driven innovatie en hoe kan deze vorm van innovatie zijn unieke 
waarde aantonen? 

▪ Welke rol kan kunst en creativiteit spelen als (alternatieve) bron van kennisproductie?  

 
Resultaten en belang voor ons innovatief vermogen  
 
Generieke kennis  
De drie roadmaps vormen gezamenlijk de basis voor de agenda, en hebben daarmee tot primair doel om 
de kennisbasis van de creatieve professional te versterken. Deze kennisbasis is generiek van aard, 
bruikbaar in alle sectoren van de creatieve industrie en toepasbaar in uiteenlopende domeinen. 
Belangrijk onderdeel van deze kennisbasis is de doorontwikkeling van de zogenaamde “key enabling 
methodologies” van de sector, die we kunnen onderverdelen in vier typen: 

(1) methodologieën om richting en ontwerpdoel te bepalen, zoals de methode van ‘reframing’; 
(2) methodologieën die helpen het proces systematisch te doorlopen en stakeholders te betrekken, 

zoals de ‘lean startup’ methode; 
(3) methodologieën die helpen bij het realiseren van de oplossing, zoals ‘rapid manufacturing’ 

(bijvoorbeeld 3D-printing); 
(4) methodologieën die ondersteunend zijn bij het testen en valideren van een idee en/of 

oplossing, zoals ‘information acceleration’. 
 
Verbonden aan toepassing, basis van innovatie 
De uitvoering van de agenda zal plaatsvinden door middel van kennis- en innovatieprogramma’s die 
langs de lijnen van de roadmaps worden opgezet. Deze programma’s worden zodanig opgezet dat de te 
ontwikkelen generieke kennis (kolom 1) zijn weerslag vindt in én gevoed wordt door toepassing in 
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maatschappelijke uitdagingen als gezondheid, circulaire economie, en kwaliteit van leven (kolom 2) 
waarmee innovatieve oplossingen in sectoren als voeding, de stad, energie of transport (kolom 3) 
kunnen worden gerealiseerd. In de opzet van de programma’s zal derhalve gezocht worden naar een 
optimale combinatie van en wisselwerking tussen kort-cyclische innovatieprojecten of praktijkcases, 
waar mogelijk verbonden aan fieldlabs bij kennisinstellingen, en aan langlopende 
onderzoeksactiviteiten. 
 
Partners 
Partners in de programma’s zijn onderzoekers uit kennisinstellingen (universiteiten en HBO), creatieve 
professionals uit de creatieve sector en het bedrijfsleven, en ‘opdrachtgevers’ uit de industrie, non-
profit instellingen en overheid. Kortom, alle partijen die een sterke betrokkenheid voelen en groot 
belang hebben bij een slagvaardige creatieve infrastructuur.  
De agenda als geheel en de drie roadmaps in het bijzonder zijn bij uitstek multidisciplinair van aard en 
vragen vanuit de kenniswereld dan ook om bijdragen uit en verbinding tussen uiteenlopende 
vakgebieden: van culturele en mediastudies tot organisatie- en bedrijfskunde, van 
gedragswetenschappen tot ICT, en van ontwerpende disciplines tot gezondheidswetenschappen.  
 
Bouwen aan een community  
In navolging van positieve ervaringen uit eerdere programma’s in de creatieve industrie zal er veel 
aandacht besteed worden aan het vormen van een community van betrokken partijen. Ingrediënten 
voor het community-programma zullen zijn: halfjaarlijkse bijeenkomsten, intensieve samenwerking, en 
veel aandacht voor communicatie van behaalde resultaten en inzichten, in begrijpelijke taal en beeld. 
 
Waarom Nederland 
Nederland is een van de vijf innovatiefste landen ter wereld volgens de recent gepubliceerde Global 
Innovation Index 2015. Nederland heeft niet alleen een toonaangevende creatieve industrie, we zijn ook 
een van de best georganiseerde landen als het gaat om onderzoek in design en innovatie. Via eerdere 
programma’s van een vergelijkbare schaal (CRIS P, COMMIT) en dankzij het topsectorenbeleid hebben 
wij veel ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking in de creatieve sector. Dat heeft geleid 
tot creatieve professionals die de waarde onderkennen van kennis en tot onderzoekers die openstaan 
voor de belangen van die professional. Deze positie en voorsprong willen we behouden en uitbouwen. 
 
Een nieuwe creatieve infrastructuur 
Met dit programma bouwen we aan een creatieve infrastructuur die noodzakelijk is voor het vinden van 
vernieuwende en complete oplossingen voor de wereld van morgen, een infrastructuur die gekenmerkt 
wordt door een nauwe en langdurige samenwerking tussen creatieve professionals en andere 
kenniswerkers. Deze infrastructuur zal Nederland een internationale voorloperpositie geven als het gaat 
om creatief innoveren voor economische en maatschappelijke impact.  
 
“Every single social and global issue of our day is a business opportunity in disguise.” 


