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* FEDERATIE DUTCH CREATIVE INDUSTRIES



Industriesvertegenwoordigtacht
branche-enberoepsorganisaties*
metintotaalmeerdan6.000indi-
vidueleleden,bijna2.500creatieve
bedrijvenmeteengezamenlijke
bijdrageaanhetbrutonationaal
productvanruime11miljarden
isdaarmeeveruitdegrootsteen
meestrepresentatievevertegen-
woordigervandecreatieveindu-
strie.Nederlandisbovendienhet
enigelandterwereldwaardesign-,
mode-,reclame-,(interieur)archi-
tectuur-,fotografie-,gaming-
eninternetbedrijvenzichonder
éénkoepelhebbenverenigd.¶

Decreatieveindustrievervult
eensleutelrolbijhetrealiseren
vaneenduurzameeninnova-
tievesamenleving.Nederland
heeftmethaarhoogwaardige
creatieveindustrie,haaronder-
wijsenhaaropensamenleving
eengoedeuitgangspositiebijhet
verwervenvaneenduurzame
voorsprong.Eencompetatieve,
professioneleenookininterna-
tionaalopzichttoonaangevende
creatieveindustrieisdeopdracht
diedeFederatieDutchCreative
Industrieszichzelfheeftgesteld.¶
DeFederatieDutchCreative

* BNA,BNI, BNO, DGA, MODINT, de FotografenFederatie, PIBN en VEA 



stukkenkandecreatieveindu-
striebijdragenaanhetrealiseren
vannieuweoplossingenvoor
urgentemaatschappelijkeuit-
dagingen.¶ Hetkabinetdaagt
decreatieveindustrieuittothet
leverenvaneenbijdrageaande
versterkingvandeconcurrentie-
krachtvanNederland*.DeFede-
ratieDutchCreativeIndustries
neemt*dezeuitdagingaanen
steltdevolgendetienactiesvoor:

Nederlandheeftmethaarhoog-
waardigecreatieveindustrie,haar
uitstekendeonderwijsenhaar
opensamenlevingeengoedeuit-
gangspositiebijhetverwerven
vaneenduurzamevoorsprong.
Tegelijkertijdstaatdeconcurren-
tiepositievandeNederlandse
creatieveindustrieonderdruk*.¶
Innovatieencreativiteitzijn
onlosmakelijkmetelkaarver-
bonden.Decreatieveindustrie
kandoorhaarinnovatievekarak-
terdeconcurrentiekrachtvan
Nederlandvergroten.Doorhet
andersbenaderenvanvraag-

* ‘Waarde van Creatie’, Innovatieprogramma voor de Creatieve Industrie, 2010 * ‘Nederland Naar De Top’, Minister Maxime Verhagen

* tezamen met haar partners



1 Metbehulpvaneenlaagdrem-
peligprogramma*wordenoner-
varenopdrachtgeversbijgestaan
bijcreatieveuitbestedingenwordt
tegelijkertijddestrategische
inzetvandecreatieveindustrie
bevorderd.¶ 2 Door(eenandere
maniervan)openbarecreatieve
aanbesteding*metmeerruimte
voor,enbegripvandeinzetvan
decreatieveindustrie.¶ 3 Wet-
gevingrondhetintellectuele
eigendom,opzowelnationaal
alsinternationaalniveau,moet
wordenafgerond.

‘Een betere 
benutting van 
de creatieve 
industrie’

* Zoals het Engelse ‘Designing Demand’, het Vlaamse ‘Humin’ en het Ierse ‘Innovation by Design’

* ‘Design and the public good: creativity vs the procurement process? A report by the Associate Parliamentary’     

Design & Innovation Group in association with the DBA, 2010



4 Kwantitatiefenkwalitatief
onderzoek*naaromvangentoe-
gevoegdewaardevandecrea-
tieveindustrie.¶ 5 Ontwikkeling
enborgingvankennisoverde
creatieveindustrieenontwikke-
lingvanbeleiddooreen‘Crea-
tieveCouncil’*eneenleerstoel
CreatieveIndustrie.¶ 6 Ontwik-
kelingkredietfaciliteitcreatieve
industrie.¶ 7 Innovatievande
creatieveindustriemetinzetvan
creatiefkapitaalrondactuele
maatschappelijkevraagstukken
ininnovatiecoöperatie(s)*.

‘Meer inzicht 
in de rol en de 
betekenis van 
de creatieve 
industrie’ 

* Naar voorbeeld van Cross Media Monitor

* Vergelijk (de rol van) Rijksbouwmeester en in de UK Design Council, RIBA en Fashion Institute 

* Vergelijk Innovatie prestatie contracten (IPC)



8 Beterinzichtindedynamiek
vandecreatieveindustrievia
eencommunicatieplatform.¶ 

9 Eenkrachtigeinternationale
profileringvandeNederlandse
creatieveindustriemetinzet
vanbestaandeevenementen.¶

10 Eenbeterevenwichttussen
economieencultuurbijhet
(bestaande)subsidieinstrumen-
tariumendesectorinstituten.

‘Creatie van 
meerwaarde 
door (interna-
tionale) cross-
overs tussen 
disciplines, 
vak- en top-
gebieden’



De Nederlandse creatieve  
industrie¶ InNederlandzijn
ruim43.000bedrijvenactiefin
decreatieveindustrie.Hiermee
heeftdecreatieveindustrieeen
aandeelvan5procentinhet
Nederlandsebedrijfsleven.De
groeivandecreatieveindustrie
bedroegindeperiode2006-2009
ruim19procent!Degrootste
bedrijfstakbinnendecreatieve
industrieisdecreatievezakelijke
dienstverlening.Hierzijn27.000
bedrijvenactief,bijnatweederde
vandecreatieveindustrie.Naast
enkelegrotespelersopereren

Dezetienactieszullendaarwaar
mogelijkenrelevant:¶ Aanslui-
tenbijbestaandeinitiatievenen
organisatiesofdezeversterken;¶
Gebruikmakenvandedenkkracht
vandecreatieveindustrieende
principesvanopeninnovatie
omarmen;¶ Doordeoverheiden
haaragentschappenmetbeleid
enmiddelenwordenondersteund.
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info@dutchcreativeindustries.nl 

www.dutchcreativeindustries.nl

Ontwerp Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam 

Druk Veenman Drukkers, Rotterdam

creatievebedrijvendoorgaansop
kleineschaal.Hetovergrotedeel
(66procent)bestaatuitzelfstan-
digenzonderpersoneel.




