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Vormgeving verder
op de kaart/
Hoe design groeit in tijden van krimp

1. Zie: SenterNovem (2009).
Innovation Intelligence:
Verkenning creatieve
industrie.

De creatieve sector is één van de sectoren
waarmee Nederland zich in de toekomst
kan onderscheiden van de rest van de wereld.1
Niet voor niets is de sector aangemerkt als
topsector binnen het Nederlandse innovatiebeleid. Binnen de creatieve industrie is een
belangrijke rol weggelegd voor design.
Zelfs in tijden van economische tegenwind
groeien de ontwerpsectoren; sterker dan
de creatieve industrie als geheel en sterker
dan de totale industrie in Nederland.

Hoe kan dat?

2. Het eerste onderzoek naar
het economisch belang
van vormgeving is in
opdracht van Premsela
door tno uitgevoerd in
2005.

In opdracht van Premsela, Nederlands
Instituut voor Design en Mode heeft tno
opnieuw 2 het economisch belang van vormgeving in kaart gebracht. Daarbij is een
nadere analyse gemaakt van de verschillende
onderzoeken onderling en van de opmerkelijk sterke groei. Die laatste laat zich niet
(uitsluitend) verklaren door de groei van de
economie en heeft te maken met een structurele verandering van de beroepspraktijk.
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3. Rutten, P.,W. Manshanden,
M. den Blanken en O. Koops
(2005). Vormgeving in de
Creatieve Economie.
Rapport 33553. Onderzoek
in opdracht van Premsela.
Delft: tno.
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Wat willen we weten?

In 2005 is het economisch belang van vormgeving in Nederland voor het eerst
bepaald. Als beoogd sectorinstituut voor design en mode wilde Premsela de
omvang van de sector onderzoeken en nagaan wie er werken als vormgever.
Daarvoor was het noodzakelijk een geschikte methodiek te ontwikkelen
op basis van beschikbare data en statistieken. Uit de eerste analyse van tno
bleek dat het aantal vormgevers na 2000 sterk is toegenomen en dat de toegevoegde waarde van vormgeving even groot was als bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie.3
Na vijf jaar heeft tno een actualisering van het onderzoek uitgevoerd om
te bepalen of de positieve ontwikkeling die Nederlandse vormgeving doormaakt ook statistisch ondersteund wordt. Daarnaast is, op basis van andere
onderzoeken en definities, een overkoepelende benadering van de creatieve
industrie gezocht. Daarmee wordt het economisch belang van de sector
gevalideerd en worden design en mode in een coherent en (inter)nationaal
kwantificeerbaar kader geplaatst.
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Wat kunnen we meten?

De afgelopen jaren is een wildgroei ontstaan aan benaderingen, afbakeningen
en definities van de creatieve industrie. Dat komt omdat:
1

Er een verschil is in benaderingen die de creatieve industrie
willen verklaren, en die de creatieve industrie willen meten;

2

De afbakening van de creatieve industrie geënt is op specifieke
beleids- en onderzoeksvragen;

3

De dynamiek die de creatieve industrie kenmerkt lastig te
beschrijven is in statische definities;

4

De classificatie en/of methodieken die gebruikt worden
om statistieken te produceren veranderen in loop van de tijd.

Creatieve industrie

De term creatieve industrie is ontstaan in Australië, maar is pas eind jaren
negentig op de kaart gezet door de Britse overheid. Het is een verzamelnaam
voor bedrijvigheid waarbij enerzijds het creërend vermogen centraal staat
en anderzijds de producten (goederen en diensten) die daaruit voortkomen
en gericht zijn op het teweegbrengen van symbolische meerwaarde.

Nederlands
Instituut voor
Design en Mode

Creatieve industrie
in Nederland 4
Schattingen van de toegevoegde waarde van
de creatieve industrie in
Nederland lopen uiteen
van 9,8 miljard euro tot
16,9 miljard euro, afhankelijk van de gehanteerde definitie. Dat is 1,6 tot
2,8 procent van het bruto
binnenlands product
(BBP). De creatieve industrie omvat ongeveer
43 duizend bedrijven met
een totale werkgelegenheid van ongeveer 261
duizend banen. Dat is
5 procent van het aantal
bedrijven en 3 procent
van de werkgelegenheid
in Nederland. De werkgelegenheid in de creatieve industrie groeit ruim
tweemaal sneller ten
opzichte van de totale
economie. De sector
bestaat uit veel kleine
bedrijven en slechts
enkele grote bedrijven.
Tweederde van de bedrijven bestaat uit ZZP-ers,
1 procent heeft meer dan
50 werknemers. De sector
bestaat uit relatief veel
parttimers, werknemers
met tijdelijke contracten
en freelancers.
4. Ontleend aan: tno (2011).
Topsectoren en TNO.
Position Papers.
5. Zie: Florida, R. (2002).
The Rise of the Creative Class
and How It’s Transforming
Work, Leisure, Community and
Everyday Life. New York:
Basic Books.
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Er zijn twee benaderingen om de creatieve industrie in kaart te brengen:
1

Indeling naar creatieve bedrijfstakken

Hierbij worden bedrijven ingedeeld naar hoofdactiviteit. De door
tno gehanteerde – strikte – definitie omvat de delen creatie, productie en exploitatie van de waardeketen in de creatieve industrie,
maar niet distributie/detailhandel en consumptie. De definitie
omvat de clusters kunsten en cultureel erfgoed, media en entertainmentindustrie en de creatieve zakelijke dienstverlening;

1

Waardeketen creatieve industrie

Creatie
Distributie
Detailhandel
Productie
Consumptie
Exploitatie

2

Indeling naar creatieve beroepsgroepen

Hierbij wordt steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de
beroepsbevolking. Uit de statistieken worden vervolgens de creatieve beroepsgroepen bepaald. In Nederland wordt met name
de supercreatieve kern (‘super-creative core’)5 meegerekend:
kunstenaars, ontwerpers, architecten, culturele sleutelfiguren,
uitgevers etc.
In het onderzoek van tno worden de twee benaderingen naast elkaar
gebruikt. De eerste brengt de economische waarde het meest adequaat in
beeld, de tweede is een exclusieve indicator van de werkgelegenheid.
Beide meten uitsluitend de directe bijdrage aan de creatieve economie.
Indirecte effecten op bijvoorbeeld de kenniseconomie of de toeristenindustrie zijn lastig te bepalen en worden pas sinds kort onderzocht.
Om de creatieve industrie coherent in kaart te brengen zijn naast een heldere
definitie en afbakening de volgende (economische) variabelen van belang:
bijdrage in termen van omzet;
bijdrage in termen van toegevoegde waarde;
bijdrage in termen van export;
werkgelegenheid;
schaalgrootte.
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Wat hebben we gemeten?

Toename aantal vormgevers

Vormgeving is één van de kernactiviteiten in de creatieve industrie.
Het aantal werkzame personen met een vormgeverberoep is sinds 2000
sterk toegenomen: van 46,1 duizend in 2000-2002 tot 62,0 duizend in 20072009. Het aantal product- en ruimtelijk vormgevers daalt licht. De groei
komt geheel voor rekening voor communicatievormgeving; het aantal
reclame- en grafisch ontwerpers verdubbelde bijna tot 43,2 duizend, ongeveer 70 procent van het totaal aantal vormgevers. Ruim tweederde daarvan
is middelbaar opgeleid.

2

Aantal vormgevers in Nederland per discipline
Periode

Totaal
Zonder bloemschikkers

2000 –
2002

2003 –
2005

2007 –
2009

2009

46.100
39.600

x
46.600

62.000
56.700

63.600

prognose

6.100
47.000
5.300
7.400

37.500

27.400
Product

Communicatie

Ruimtelijk
4.800
6.300

3.800

3.600
5.300

Bloemschikken

Vormgevers zijn actief in verschillende sectoren. Bijna 30 procent is werkzaam in ontwerpsectoren; bedrijfstakken met vormgeven als kerntaak.
De grootste groep, meer dan 50 procent, werkt in bedrijfstakken waar vormgeving niet de hoofdactiviteit is, maar wel een grote rol speelt in het eindproduct of -dienst (met een herkenbare hoeveelheid vormgevers). Dat zijn
de overige bedrijfstakken van de creatieve industrie (architectuur, culturele
sector, media- en entertainmentindustrie) en de bedrijfstakken die zich
aan het eind van de waardeketen bevinden (uitgeverijen en drukkerijen,
meubelindustrie, detail- en groothandel en ict). De overige 20 procent werkt
in de rest van de economie. Daarvan is van de helft de sector onbekend.
In dat deel bevinden zich veel zzp-ers.
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Van product naar dienst

6. cbs (2011). Onderzoeksrapportage creatieve
industrie. Den Haag: cbs.

De grootste toename van vormgevers zit bij de zakelijke dienstverlening.
Hier bevinden zich de ict-bedrijven die voor het produceren van content
vormgevers nodig hebben. Bij softwarebureaus zijn bijvoorbeeld 1.500
vormgevers werkzaam. Dit laat de verschuiving in consumptie — en dus van
creatie en productie — van fysiek naar digitaal zien. Het merendeel van de
vormgevers is actief op de private markt, minder dan 5 procent werkt in de
cultuursector of bij de publieke omroep.6

3

Aantal vormgevers in Nederland per sector

Ontwerpsector
28,5%

Onbekend
10,6%

Overig
9,7%

Bedrijfstakken
met herkenbare
hoeveelheid
vormgevers
51,6%

Vormgevers zijn actief in bedrijfstakken die sneller groeien dan gemiddeld.
Dat zijn vooral bedrijfstakken waar luxe goederen worden geproduceerd;
producten en diensten die vooral worden geconsumeerd wanneer het
inkomen stijgt. Bij een stijgend inkomen wordt niet meer van hetzelfde
geconsumeerd, maar betere en juist andere producten of diensten.
Belang voor de economie neemt toe

7. tno (2010). Cross Media
Monitor: Cross-media cijfers.
Hilversum: Immovator
Cross Media Network.

De toegevoegde waarde van vormgevers voor de economie wordt geraamd
op 4 miljard euro. Dat is een groei van 0,66 procent van de Nederlandse economie in 2001 naar 0,79 procent in 2007. Die toename is met jaarlijks gemiddeld 5,1 procent beduidend hoger dan de toename van de totale economie
(2,1 procent). Het aantal vormgevers in de ontwerpsectoren groeit met jaarlijks gemiddeld 4,3 procent sterker dan de creatieve industrie (1,9 procent),
bedrijfstakken met een herkenbare hoeveelheid vormgevers en de totale economie (0,9 procent).7 Afgezet tegen de economische groei is de productiviteit
van vormgevers gestegen. Het belang van vormgeving voor de Nederlandse
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economie is behoorlijk toegenomen. Een (onbekend) deel van de groei is het
gevolg van het proces van ‘creatieve destructie’. Grote bedrijven verdwijnen
of krimpen en dat deel van de markt wordt overgenomen door zelfstandige
vormgevers. Een indicatieve berekening voor 2009 geeft aan dat het aantal
vormgevers verder groeit naar 63,6 duizend, ondanks de krimp van de
economie van 3,5 procent. De groei neemt licht af, dat wordt deels verklaard
door een toename van zelfstandige vormgevers als gevolg van het verlies
aan arbeidsplaatsen vanwege de recessie.

4

Ontwikkeling van het aantal vormgevers in de ontwerpsectoren,
creatieve industrie, en bedrijfstakken met herkenbare hoeveelheid vormgevers ten opzichte van het totaal aantal banen in
Nederland (1996=100).
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ontwerpsectoren

Creatieve Industrie

Bedrijfstakken met herkenbare
hoeveelheid vormgevers

Totale economie

Structurele verandering

De toename en snelle groei van vormgevers is gedeeltelijk het gevolg van een
structurele verandering in de creatieve industrie. Digitalisering vernietigt
banen, maar levert ook nieuwe banen op. De vraag verandert en daar weten
vormgevers goed op in te spelen, zowel in termen van beroepsuitoefening
als in het opzoeken van nieuwe functie- of taakgebieden.
Export vormgeving beperkt

Vormgeving speelt een bescheiden rol in de Nederlandse export. Het aandeel
in de export van de ontwerpsector en de bedrijfstakken met een herkenbare
hoeveelheid vormgevers is met 8,6 procent beneden het Nederlands gemiddelde (22,4 procent). De redenen hiervoor zijn:
1

Vormgeving in Nederland wordt vooral aan Nederlandse bedrijven
geleverd. Eventuele export van deze afnemende bedrijven is
niet gemeten;
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Vormgeving
in Nederland
De toegevoegde waarde
van vormgeving in Nederland wordt geraamd op
4 miljard euro. Dat is 0,79
procent van het bruto
binnenlands product
(BBP). Daarvan komt 2,2
miljard euro voor rekening van de ontwerpsector, 1,8 miljard euro
voor de bedrijfstakken
met een herkenbare
hoeveelheid vormgevers.
De groei van de toegevoegde waarde is tussen
2001 en 2007 gemiddeld
5,1 procent per jaar;
beduidend hoger dan
die van de totale economie (2,1 procent).
Het aantal vormgevers is
sinds 2000 toegenomen
van 46,1 naar 62 duizend
in 2007-2009. Dat betekent een gemiddelde
toename van 4,3 procent,
meer dan in de creatieve
economie (1,9 procent)
en in de totale economie
(0,9 procent). De toegevoegde waarde groeit
sneller dan het aantal
vormgevers, de productiviteit neemt dus toe.
De prognose voor 2009
is een verdere toename
van de werkgelegenheid
(63,6 duizend). De groei
komt geheel voor rekening van de discipline
communicatie, producten ruimtelijke vormgeving dalen licht. Bijna
30 procent is werkzaam
in de ontwerpsector,
50 procent werkt in
bedrijfstakken met een
herkenbare hoeveelheid
vormgevers. De overige
20 procent werkt in de
rest van de economie,
waarvan ongeveer de
helft als ZZP-er. De grootste groei van vormgevers
zit bij de zakelijke dienstverlening. Vormgevers
zijn vooral actief binnen
bedrijfstakken die sneller
groeien dan gemiddeld.
Bedrijven met vormgevers in dienst zijn bijna
twee keer zo innovatief
als andere bedrijven.
Vormgeving speelt een
bescheiden rol in de
export. De meeste vormgevers zijn gevestigd in
de Randstad (40 procent), met name in de
noordvleugel (25 procent). Groot-Amsterdam,
Utrecht en GrootRijnmond vormen
de top drie.
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2

Vormgevers in Nederland werken vooral in de commerciële
dienstverlening. Van dienstverlening is bekend dat de rol in de
export beperkt is;

3

De Nederlandse industrie produceert weinig eindproducten voor
de consumentenmarkt. Nederland is wat dit betreft op wereldschaal een nichespeler.

Vormgeving is de Randstad

De meeste vormgevers zijn gevestigd in Groot-Amsterdam (bijna 10 duizend),
Utrecht (6 duizend), Groot-Rijnmond (5 duizend), gevolgd door Agglomeratie
Den Haag (3,5 duizend), Zuidoost Noord-Brabant (3,2 duizend) en ArnhemNijmegen (3 duizend). Vormgevers bevinden zich vooral in (groot)stedelijke
gebieden: ongeveer 40 procent is woonachtig in de Randstad en 25 procent
in de noordvleugel van de Randstad. Die gebieden zijn relatief gespecialiseerd in vormgeving. Als percentage van de werkgelegenheid voert GrootAmsterdam de boventoon, ook springt de Gooi- en Vechtstreek eruit.

5

Aantal vormgevers per COROP-gebied

Aantal vormgevers
minder dan 1000
1000 – 1500
1500 – 2000
2000 – 4000
4000 – 6000
meer dan 6000
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Vormgeving innoveert

Vormgeving is een belangrijk instrument in de strijd om de consument.
De vraag naar vormgeving is met name groot in de eindproductenindustrie,
het gaat hier om letterlijk de vormgeving van producten. Dat is niet de sector
waar het meest geïnnoveerd wordt. De industriële structuur van Nederland
is relatief ongunstig voor productontwerp. Innovatie wordt vooral aangetroffen bij bedrijven die percentueel veel uitgeven aan Research & Development. In Nederland zijn dat de petrochemische, elektrotechnische, metaal-,
machine- en voedings- en genotsmiddelenindustrie. De Nederlandse hightech industrie zit in een segment waarin vormgeving een kleine rol speelt.
Vormgeving ontwikkelt zich in Nederland als een activiteit die samenhangt
met de hoogwaardige dienstensector.
Vormgevers werken met name in bedrijven met meer dan 200 werknemers
of als zelfstandige bij kleine bedrijven. Bij vormgeving spelen schaalvoordelen geen rol; een ontwerpbureau met bijvoorbeeld 100 vormgevers produceert niet goedkoper dan een studio met 4 vormgevers. Bij vormgeving
spelen juist netwerkvoordelen en kennisoverdracht (‘economies of scope’)
een belangrijke rol. Dit verklaart de ruimtelijke concentratie van kleine(re)
vormgevingsbedrijven in de Randstad.
De bedrijven met vormgevers in dienst (slechts 2 procent van het totaal) zijn
bijna twee keer zo vaak innovatief als andere bedrijven. Er is samenhang
tussen de innovativiteit van een bedrijf en het vormgevingsgehalte van het
product of de dienst. Met andere woorden: vormgeving maakt onderdeel
uit van innoverende bedrijven.
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Toegevoegde waarde vormgeving als percentage BBP
Schaal: 500 miljard
in Euro
Nederlandse
economie
490 mld. (100%)

Creatieve
industrie
9,8 mld. (2%) —
16,9 mld. (3,45%)

Vormgeving
4 mld. (0,79%)
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Wat betekent dat?

Vormgeving is het afgelopen decennium sterk gegroeid, zowel in termen
van economische meerwaarde als in termen van werkgelegenheid. De toename heeft vooral te maken met de groeiende vraag naar communicatiediensten en andere hoogwaardige diensten (luxe goederen).
‘Glocalisering’

De groei van vormgeving volgt het proces van individualisering en globalisering. De consument wil zich onderscheiden aan de hand van producten en
diensten en dat stimuleert de vraag naar unieke hoogwaardige producten.
De massa-industrie verplaatst naar lage loonlanden en grootstedelijke
gebieden hebben een locatie- of agglomeratievoordeel voor de productie van
kleinschalige en hoogwaardige consumentenproducten. Die ontwikkeling
noemen we ‘glocalisering’.
Dynamiek

Ondanks de krimp van de economie blijft het aantal vormgevers stijgen.
Dit heeft te maken met de dynamiek van de sector. De vormgevingssector
weet zich goed aan te passen aan de conjunctuur. Er worden nieuwe toepassingsgebieden gevonden voor producten en diensten en er ontstaan nieuwe
businessstructuren. Grote bedrijven verliezen terrein aan kleine nieuwkomers. In Nederland maakt vormgeving zich los van de ‘oude’ industrie,
voor zover zij daar überhaupt deel van uit maakte. Er is een structureel
proces van ‘afschaling’ aan de hand.
Kenniseconomie
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Vormgeving profiteert als geen andere discipline van netwerkvoordelen en
kennisoverdracht. Mede hierdoor kan vormgeving de spil blijken binnen
de creatieve sector en een drijvende kracht in de kenniseconomie.

