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Management is de dingen juist doen. 

Ondernemerschap is de juiste dingen doen.  

(Cultuurloket, s.d.) 
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Voorwoord 
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inzichten in het runnen van een onderneming in de podiumkunstensector, die in mijn verdere 
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zonder de steun van mijn promotor, praktijkbegeleider, vrienden en familie. Allereerst wil ik graag 

mijn promotor Annick Schramme bedanken voor haar hulp en advies. Haar deskundige begeleiding 
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bedanken voor het individuele begeleidingstraject van vzw Het Fluisterhuis. Hij was doorheen deze 

periode ons directe aanspreekpunt bij vragen of problemen m.b.t. de dagelijkse werking van ons 

gezelschap. Bovendien leidden zijn kritische bemerkingen en opbouwende feedback uit de 

adviessessies tot een gebruiksklaar ondernemingsplan. Zijn motivatie en enthousiasme werkten 

aanstekelijk en vergrootten het vertrouwen in onszelf als team en het geloof in de organisatie. 

Tevens wil ik de verschillende respondenten bedanken voor hun tijd en inbreng. Ook wil ik mijn dank 

uitbrengen aan mijn zus, Iris Van Cleuvenbergen, voor haar nuttige tips m.b.t. kwalitatief onderzoek 

en de rapportering van de onderzoeksresultaten. Ten slotte wil ik ook mijn huisgenoten bedanken 

voor hun steun, geduld en lieve woorden doorheen het academiejaar.  

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze scriptie, 

Jasmien Van Cleuvenbergen 

Antwerpen, 20 augustus 2018 
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Abstract 

Deze masterproef is het resultaat van een onderzoek naar de drivers, drempels en succesfactoren 

voor beginnend ondernemerschap in de podiumkunsten. De aanleiding voor dit onderzoek is de 

oprichting van vzw Het Fluisterhuis, een muziek- en danstheatergezelschap voor kinderen. De 

verschillende drivers en drempels waar ik tijdens dit proces op stootte, inspireerden me om dit 

thema verder te onderzoeken. Aangezien dit onderzoek plaatsvindt onder begeleiding van 

Cultuurloket, wordt ook onderzocht wat hun rol juist kan zijn om ondernemerschap te faciliteren. In 

dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve diepte-interviews, met zowel beginnende als 

ervaren ondernemers uit de podiumkunstensector. De onderzoeksresultaten worden bovendien 

getoetst aan bevindingen uit voorgaand onderzoek. 

Ondernemerschap in de podiumkunsten is belangrijk omwille van de economische en 

maatschappelijke impact die het teweeg brengt. De drivers, drempels en succesfactoren moeten 

steeds geïnterpreteerd worden binnen de specifieke context van de sector en het Vlaamse 

ondernemingsklimaat.  Podiumkunsten omvatten binnen dit onderzoek alle live performances voor 

een publiek. Ondernemerschap verwijst naar het oprichten en runnen van een 

podiumkunstenorganisatie. Dit onderzoek spitst zich toe op de pioniersfase van dergelijke 

organisaties, namelijk de eerste vijf jaar van hun bestaan. 

De belangrijkste drivers voor ondernemerschap uit opportuniteit zijn: artistieke ambities, autonomie, 

erkenning, positionering en maatschappelijk engagement. De belangrijkste drivers uit noodzaak zijn: 

werkloosheid en het gebrek aan werkgelegenheid en professionalisme in de sector. Daarnaast 

kunnen ook opvoeding, opleiding en peers een positieve of negatieve invloed uitoefenen. De 

belangrijkste drempels zijn het gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring, een tekort aan 

middelen en personeel, professionalisering, de macht van klanten en concurrenten, hoge 

productiekosten, de huidige beleveniscultuur, het onderwijssysteem m.b.t. ondernemerschap en het 

overheidsbeleid. De belangrijkste succesfactoren zijn de inhoudelijke kwaliteit en marktgerichtheid 

van het product, een gedeelde artistieke missie en visie, toegang tot financiering, financieel 

management, kennis, vaardigheden en ervaring van het team, teambuilding, cultural governance, 

markt- en veldanalyse, partners, netwerk, een gunstige marktsituatie, erkenning van de peers en 

overheid en het inspelen op maatschappelijke tendensen. 
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Executive summary 

This master thesis investigates the drivers, thresholds and success factors for starting 

entrepreneurship in the performing arts. The motive for this research is the establishment of Het 

Fluisterhuis, a music and dance theatre company based in Antwerp, Belgium. During this process, I 

bumped into several specific thresholds that provoked my interest. This research took place under 

the guidance of Cultuurloket, a government agency that grants business advice to the Flemish 

cultural sector. Therefore, the research also takes notice of the role they can play in stimulating and 

supporting cultural entrepreneurship, or in this case, entrepreneurship in the performing arts. This 

study is based on qualitative in-depth interviews, with both emerging and experienced 

entrepreneurs in the performing arts domain. In addition, the research results are compared to 

findings from previous researchers in the same field. The main difference compared to previous 

research, is the focus on young enterprises within the context of the performing arts.  

Entrepreneurship in the arts is important because of its economic and social impact on society. The 

drivers, thresholds and success factors should be interpreted within the specific context of the 

performing arts sector. Art organizations have a different success definition than regular businesses, 

since they don’t measure success according to financial outcome. In this research paper, success is 

defined by being able to carry out the mission statement and goals of the organization. Art 

organizations often rely on public funding to accomplish their supply-oriented strategy. In this 

respect, it is important that the state offers appropriate support. Art institutions already profit by 

various support mechanisms from the Flemish government, which are described further in this 

paper. The performing arts sector comprises all live performances that find place for an audience. 

Entrepreneurship is defined as founding and running a company. This research is limited to the start-

up phase of those companies, up to five years after their establishment.  

The drivers and threshold for entrepreneurship together can be classified as motivation factors. They 

can be studied on micro-, meso- and macro-level.  Entrepreneurship arises from either opportunity 

or necessity. The most important opportunity-driven motives for entrepreneurship are: artistic 

ambitions, autonomy, recognition, art advocacy and social engagement. Some entrepreneurs seek 

personal benefits such as network extensions or job opportunities. The most important necessity-

driven motives are job loss, and a lack of employment opportunities and professionalism in the arts 

domain. Furthermore, education and peers can also have influence on someone’s entrepreneurial 

intention.  
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The most important thresholds on micro-level are a lack of knowledge, skills and experience on both 

artistic and business levels. Due to a constant lack of financial and human resources, entrepreneurs 

meet with heavy workloads and personal financial pressure. Moreover, they bear too much 

individual responsibility. On an organizational level, they have difficulties with networking, corporate 

governance and continuity in terms of staff, policy and executive management. The meso-level 

describes the direct environment of the enterprise. The most common thresholds on this level are: 

the industry rivalry, high production costs, unpredictable ticket income, the search of competent 

personnel, the negative connotation of entrepreneurship within the sector, and the bargaining 

power of buyers, which leads to limited performance platforms and low compensations. The macro-

level describes the indirect environment of the enterprise, such as society and government policies. 

Social thresholds include the customer experience culture, a lack of media attention for culture, and 

the education system regarding entrepreneurship. Despite the various efforts, general government 

policy is evaluated rather negatively in respect of bureaucracy, unclear information, and high wage 

costs. Subsidy policy is received negatively because of the low culture budget, the difficult access to 

grants, an unclear vision on culture and performing arts, a rigid division of artistic disciplines, a slow 

recognition of new art forms, a focus on business jargon, incompetent evaluation committees, a lack 

of structural support and the neoliberal view on culture.  

The success factors are divided into five categories: content-related factors, financial factors, human 

factors, organizational factors, and external factors. Successful entrepreneurship in the performing 

arts starts from qualitative content that shows a strong artistic vision, originality, and a good balance 

between continuity and renewal. Market orientation can increase the chances of success. The 

financial success factors consist of a solid financial management, the Tax Shelter, the goodwill of 

sponsors and patrons, public grants and the personal financial buffer of the entrepreneurs.  The 

human success factors consist of the characteristics, knowledge, skills and experience of the 

entrepreneurs on both artistic and business levels. The team must share the same values and 

ambitions; and must create a positive organizational culture with mutual thrust and consultation. 

Just like the product itself, the team must find the balance between continuity and renewal. On an 

organizational level, success depends on a flexible organizational structure, corporate governance, 

networking, partnerships, business services and a wide market and field analysis. Success also 

depends on the market situation, recognition of peers and government, and social trends such as 

digitization, localization, growing leisure time, higher disposable income, and specific societal 

problems that enlarge the necessity of substantive themes in performances. 
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Inleiding 

Aanleiding en onderwerp 

De aanleiding voor dit onderzoek is de oprichting van vzw Het Fluisterhuis, een muziek- en 

danstheatergezelschap voor kinderen en jongeren. Als oprichter en dagelijks bestuurder van de 

organisatie, stootte ik reeds op verschillende praktische problemen. In eerste instantie leek het mij 

nuttig om een concreet stappenplan op te stellen voor het oprichten en runnen van een vzw in de 

podiumkunstensector, aangezien de informatie hierover onduidelijk en verspreid is. In dit opzicht 

was het belangrijk om mijn ervaringen te toetsen aan die van andere beginnende ondernemers uit 

de sector, om tot een globaal beeld te komen van drempels tijdens de pioniersfase van een 

onderneming. Tijdens deze pioniersfase, die gemiddeld vijf tot zeven jaar in beslag neemt, bewijst 

een kunstenorganisatie haar bestaansrecht. Deze periode gaat volgens Noordman (1969) gepaard 

met het ontbreken van subsidies, het samenlopen van artistieke en zakelijke leiding en een 

projectorganisatiestructuur (zoals weergegeven in Verbergt, 2014). Om oplossingen voor de 

drempels te kunnen formuleren, was echter ook een onderzoek nodig naar de succesfactoren voor 

beginnend ondernemerschap. Aangezien startende ondernemers hier tot dusver slechts beperkt mee 

in aanraking kwamen tijdens hun korte leven, werden ook ervaren ondernemers bevraagd. 

Aanvullend werden ook de drivers voor ondernemerschap in kaart gebracht. Helaas leek een 

stappenplan niet realistisch gezien de beschikbare tijdsspanne. Wel werden aanbevelingen 

geformuleerd voor de sector, het beleid en Cultuurloket. Dit onderzoek is verbonden een 

praktijkproject bij Cultuurloket. Met de onderzochte drivers, drempels en succesfactoren indachtig, 

schreef ik onder hun professionele begeleiding een ondernemingsplan voor vzw Het Fluisterhuis.  

In het verleden werd reeds meermaals onderzoek gevoerd naar drempels, drivers en succesfactoren 

voor ondernemerschap. Het literatuuronderzoek uit deze scriptie is gebaseerd op de verschillende 

resultaten uit voorgaand onderzoek rond dit thema. Ook binnen de cultuursector bestaan reeds 

specifieke onderzoeksrapporten m.b.t. drempels, drivers en succesfactoren voor cultureel 

ondernemerschap. Mijn onderzoek focust echter specifiek op beginnend ondernemerschap in de 

podiumkunstensector. In deze inleiding worden kort de probleemstelling, onderzoeksvragen en 

relevantie van het onderzoek gekaderd. Vervolgens wordt de methodologie toegelicht. Het 

theoretische kader geeft alle noodzakelijke informatie rond het belang en de eigenheid van de sector 

en de bestaande ondersteuningsmechanismen voor cultureel ondernemerschap. In het conceptuele 

kader worden de begrippen en concepten gedefinieerd en visueel weergegeven. De analyse heeft 

betrekking op het literatuur- en veldonderzoek en sluit af met een vergelijking tussen beide. Nadien 

volgen de conclusie, aanbevelingen en een discussie m.b.t. de onderzoeksmethoden en -resultaten. 
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Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Dit onderzoek focust op de podiumkunstensector en tracht daarbij om de verschillende drivers en 

drempels voor beginnend ondernemerschap in kaart te brengen. Daarnaast worden eveneens de 

succesfactoren behandeld, die de opstart en uitbouw van een onderneming faciliteren en het succes 

ervan bepalen. De drieledige onderzoeksvraag die hierbij aan bod komt, luidt als volgt: 

1) Wat zijn de drivers voor beginnend ondernemerschap in de podiumkunsten? 

2) Wat zijn de drempels voor beginnend ondernemerschap in de podiumkunsten? 

3) Wat zijn de succesfactoren voor beginnend ondernemerschap in de podiumkunsten? 

Relevantie van het onderzoek 

De podiumkunstensector 

Dit onderzoek geeft een overzicht van de succesingrediënten voor beginnend ondernemerschap in 

de podiumkunsten. Kunstenaars met ondernemerschapsintenties krijgen daardoor inzicht in de 

cruciale factoren die de levensvatbaarheid van een onderneming bepalen. Deze succesfactoren 

werden bepaald aan de hand van een analyse van modelvoorbeelden of good practices en fungeren 

als leidraad voor startende ondernemers. Bovendien worden verschillende drempels besproken, die 

kenmerkend zijn voor de opstartfase van podiumkunstenorganisaties. Dankzij dit rapport kunnen 

ondernemers dus anticiperen op wat hen te wachten staat om efficiënter en effectiever te werk te 

gaan. Ook voor steunpunten en intermediairs uit de sector is het belangrijk een beeld te hebben van 

ondernemerschapsdrivers en -drempels om hun klanten optimaal te ondersteunen. Hun taak is om 

via correcte informatie en advies oplossingen te bieden met betrekking tot de drempels. 

Het Vlaamse cultuurbeleid 

Ook voor het Vlaamse cultuurbeleid is het uiterst belangrijk om op de hoogte te zijn van drempels, 

drivers en succesfactoren voor ondernemerschap. Succesvol ondernemerschap in de culturele en 

creatieve sectoren leidt immers tot maatschappelijke en economische meerwaarde. Bovendien 

vergroot cultureel ondernemerschap de aantrekkingskracht en het creatieve concurrentievoordeel 

van een regio (Florida, 2003) (Flanders DC, 2005).1 Indien de verschillende 

ondernemerschapsdrempels gekend zijn, kan de overheid hier zo goed mogelijk op inspelen met een 

aangepast beleid. Op die manier kan de overheid ondernemerschap stimuleren en startende 

ondernemers optimaal ondersteunen. 

                                                           
1 cfr. infra, p. 18 
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Cultuurloket 

Cultuurloket heeft als doel om ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector 

te bevorderen via kennisdeling en -ontsluiting, eerstelijnsadvies, vormings- en opleidingsprojecten en 

professionele netwerking. Uit onderzoek (Hagoort & Kooyman, 2010) blijkt dat individueel advies de 

kennis en vaardigheden rond het thema cultureel ondernemerschap sterk kan doen stijgen. 

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning op maat aan de cultuursector rond thema’s als werken, 

ondernemen en financieren (Gatz, 2017) (Cultuurloket 2018). In dit opzicht is het uiteraard belangrijk 

om op de hoogte te zijn van de noden en behoeften van de sector. Actuele kennis van kritische 

succesfactoren voor ondernemerschap is de eerste vereiste om bruikbaar advies te kunnen verlenen 

binnen dit thema. Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijke knelpunten 

en drijfveren van beginnende ondernemers. Dit onderzoek tracht een aanvulling te bieden op de 

knowhow die reeds aanwezig is binnen Cultuurloket.  

Het Fluisterhuis 

Het Fluisterhuis werd in het leven geroepen in september 2017, naar aanleiding van het creatieve 

eindproject van saxofoniste Jolien Van De Sande aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Zij 

koos ervoor om samen met danseres/saxofoniste Sarah De Wit een heuse muziektheaterproductie 

op poten te zetten. In augustus 2017 richtten de dames samen met pianiste Jasmien Van 

Cleuvenbergen een vast gezelschap op onder de naam Het Fluisterhuis vzw. Het jonge collectief kijkt 

met kinderogen naar de wereld en vertelt op een speelse manier hoe die volgens hen draait. 

Maatschappelijke thema’s uit de actualiteit en de leefwereld van kinderen en adolescenten worden 

vertaald naar muziek- en danstheater op maat. 

Het Fluisterhuis speelt een prominente rol binnen dit onderzoek en dient als vertrekpunt om 

beginnend ondernemerschap te bestuderen en bijhorende drempels en drivers te ontdekken. Dit 

onderzoek resulteert dan ook in een concreet ondernemingsplan voor Het Fluisterhuis. Daarnaast 

kunnen de informatie- en adviesgesprekken met Cultuurloket helpen om de praktische drempels 

m.b.t. de dagelijkse werking te overwinnen. Hopelijk kan deze zakelijke ondersteuning, in combinatie 

met inspiratie uit dit onderzoek, hen op weg helpen bij het verwezenlijken van hun artistieke missie 

en de uitbouw van een succesvolle werking.  
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Methodologie 

Literatuuronderzoek 

Via secundaire literatuur kwam een theoretisch kader voor dit onderzoek tot stand. Allereerst 

werden verschillende bronnen vergeleken om de gehanteerde begrippen correct te definiëren 

binnen de context van dit onderzoek. Vervolgens werden relevante bronnen rond de thematiek 

‘ondernemerschap in culturele en creatieve sectoren’ geraadpleegd om een beter inzicht te krijgen in 

reeds beschikbare data uit bestaande publicaties en onderzoeksrapporten. Het inleidende 

literatuuronderzoek gaf richting aan het veldonderzoek en lag aan de basis voor de opgestelde 

vragenlijsten. Bovendien functioneerden de theoretische bevindingen als referentiekader om de 

eigen praktische onderzoeksresultaten te toetsen via een vergelijkende analyse en eventuele hiaten 

in het onderzoek op te sporen. 

Veldonderzoek 

Via veldonderzoek werden de verschillende drempels, drivers en succesfactoren in kaart gebracht. 

Gezien de complexiteit van de onderzoeksopzet, werd er gekozen voor kwalitatieve dataverzameling. 

Deze methodiek biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op aangereikte informatie en om 

achterliggende motieven van respondenten te bevragen. Bovendien creëert het nieuwe 

perspectieven met betrekking tot het onderwerp en vergemakkelijkt het een persoonlijke aanpak op 

maat van de respondent. Het veldonderzoek omvat een vergelijkende studie van elf cases, waarbij 

een semigestructureerd diepte-interview werd afgenomen rond drivers, drempels en succesfactoren 

bij beginnende podiumkunstenorganisaties. Als steekproef werd een zo gevarieerd mogelijke selectie 

gemaakt van podiumkunstenorganisaties die actief zijn in muziek, woord, theater, dans of hybride 

mengvormen. Het gaat louter over vzw’s met een niet-commerciële hoofdactiviteit. De cases zijn 

allemaal verenigingen zonder winstoogmerk, met de artiesten zelf als voornaamste initiatiefnemers. 

De steekproef werd bepaald op basis van een zo groot mogelijke variatie in subsectoren. Om de 

verschillende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is de betrokkenheid van de originele 

initiatiefnemers bij de huidige werking van de organisatie noodzakelijk. Deze voorwaarde werd dan 

ook gehanteerd voor het bepalen van de steekproef, opdat de respondenten longitudinale 

verbanden zouden kunnen leggen m.b.t. drivers, drempels en succesfactoren. 
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De succesfactoren, drempels en drivers uit dit onderzoek werden benaderd vanuit het perspectief 

van de sector zelf. Er werden dus geen externe experts bevraagd. Om een zo volledig mogelijk 

antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvragen, werden twee verschillende vragenlijsten 

opgesteld naargelang de bevraagde doelgroep. De eerste groep zijn de startende ondernemers, die 

zich in de pioniersfase bevinden en maximaal vijf jaar actief zijn volgens hun officiële 

oprichtingsakte.2 De tweede groep zijn de succesvolle ondernemers, die de grootste risicoperiode 

hebben overleefd en minimaal vijf jaar actief zijn in het werkveld. Een onderzoek naar de bad 

practices bleek niet mogelijk gezien de beperkte tijdsspanne. Bovendien zijn dergelijke respondenten 

zeer moeilijk traceerbaar. De gegevens uit de diepte-interviews werden geanalyseerd door middel 

van kwalitatieve inhoudsanalyse om structuur aan te brengen in de verkregen informatie. De 

gehanteerde topiclijsten en de interviewtranscripties werden als bijlage aan deze paper toegevoegd. 

Onderstaande schema’s geven een overzicht van de respondenten en de ondernemingen waarin ze 

actief zijn. 

Respondentenlijst beginnende ondernemers 

Respondent Organisatie Functie Locatie Datum 

Hans Focking InTeam 
producties 

algemeen 
manager/uitvoerend 
producent 

Antwerpen: MAS, 
café STORM 

29/05/2018 

Michel Labruyere Antwerpen 
Camerata 

algemeen 
manager/artiest 

Antwerpen: 
deSingel, 
artiestenfoyer 

29/05/2018 

Alien 
Boussemaere 

Sonos Ensemble algemeen 
manager/artiest 

Gent: Clouds in my 
coffee 

05/06/2018 

Wim Ramon Voluté algemeen 
manager/artiest 

Gent: Café Labath 07/06/2018 

Anna Van 
Steenwinkel, 
Loes Rom, 
Marijke Van den 
Acker 

Poolster 
Producties 

algemeen 
manager/artiest 

Vilvoorde: 
Leuvensesteenweg 

07/06/2018 

Karel 
Tuytschaever 

BARRY algemeen 
manager/artiest 

Antwerpen: 
deSingel, 
artiestenfoyer 

11/06/2018 

Figuur 1: respondentenlijst beginnende ondernemers 

 

 

 

                                                           
2 cfr. supra, p. 12 
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Respondentenlijst ervaren ondernemers 

Respondent Organisatie  Functie Locatie Datum 

Francis Pollet I solisti algemeen 
directeur/artistiek 
leider 

Antwerpen: 
deSingel 

04/06/2018 

Karel Van 
Ransbeeck, (Tijl 
Bossuyt) 

De Spiegel artistiek leider Antwerpen: De 
Veerman 

06/06/2018 

Martine Decroos Studio Orka artistiek leider Gent: Paard van 
Troje 

13/06/2018 

Kevin Voets HERMESensemble algemeen 
directeur 

Antwerpen: 
deSingel, 
artiestenfoyer 

15/06/2018 

Koen Maes Brussels Jazz 
Orchestra 

algemeen 
directeur/zakelijk 
leider 

Mechelen: 
Ondernemershuis 

25/06/2018 

Figuur 2: respondentenlijst ervaren ondernemers 

Algemene informatie m.b.t. de organisaties 

Naam Oprichting Juridische 
structuur 

Activiteit Discipline Functie 

Sonos Ensemble 04/2018 vzw kamermuziek 
ensemble 

klassieke 
muziek 

productie, 
presentatie 

Poolster 
Producties 

04/2018 vzw verkoop 
musicalscripts voor 
kinderen 

musical productie  

Voluté 12/2017 vzw programmatie 
jazzmuziek 

jazz Productie, 
presentatie 

Antwerpen 
Camerata 

02/2016 vzw kamerorkest & 
strijkorkest 

klassieke 
muziek 

productie, 
presentatie 

BARRY 06/2015 vzw hybride 
podiumkunsten 

performance ontwikkeling, 
productie, 
presentatie 

InTeam 
producties 

05/2014 vzw musicalgezelschap musical ontwikkeling, 
productie, 
presentatie 

Studio Orka 2008 vzw muziektheater voor 
kinderen 

muziektheater productie, 
presentatie 

HERMES 
ensemble 

2000 vzw hedendaags 
muziekensemble 

klassieke 
muziek  

ontwikkeling, 
productie, 
presentatie 

Brussels Jazz 
Orchestra 

1997 vzw bigband jazz  productie, 
presentatie 

I solisti 1996 vzw blazersensemble klassieke 
muziek 

productie, 
presentatie 

De Spiegel 1985 vzw muziektheater voor 
baby’s, peuters, 
kleuters  

muziektheater productie, 
presentatie 

Figuur 3: lijst van de ondernemingen 
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Theoretisch kader 

Het belang van kunst, cultuur en creativiteit 

Beginnend ondernemerschap in de creatieve en culturele industrieën wordt vaak belemmerd door 

de vele drempels waar de artiesten mee kampen. Nochtans is deze sector een belangrijke incubator 

voor creativiteit, die Vlaanderen kan helpen bij de uitbreiding van haar creatieve voordeel (Overleg 

Creatieve Industrieën, 2011). De term ‘creatief voordeel’ verwijst naar het concurrentievoordeel dat 

Vlaanderen kan nastreven door in te zetten op creativiteit als belangrijkste inputfactor voor innovatie 

en maatschappelijke ontwikkeling in zowel de creatieve als de niet-creatieve sectoren. De reguliere 

economie profiteert dankzij interdisciplinaire samenwerking en uitwisseling mee van de nieuwe 

ideeën, methodes en processen die zijn ontwikkeld in de creatieve industrieën. Daarnaast hebben de 

creatieve en culturele industrieën een positieve maatschappelijke impact op onder andere de 

arbeidsmarkt, het toerisme, het onderwijs, gemeenschapsvorming en het stedenbeleid. Naast 

meetbare sociale effecten, creëert de kunst- en cultuursector zowel maat als onmaat binnen de 

huidige samenleving. De podiumkunstensector stimuleert enerzijds gemeenschapsvorming en 

anderzijds culturele onenigheid, waardoor het maatschappelijke debat wordt aangemoedigd. 

Reflectie, betekenis en zingeving staan hierbij centraal (Elkhuizen, Gielen, van den Hoogen, Lijster & 

Otte, 2014). Cultuur prikkelt, verrijkt en stimuleert sociale cohesie, empowerment, 

identiteitsbeleving en een kritisch bewustzijn (Gatz, 2014).  

Creativiteit stimuleert eveneens de economische groei. Het creatieve kapitaal is afkomstig van de 

creatieve klasse, die innovatie als middel of doel gebruikt voor haar professionele activiteiten en 

hiervoor wordt betaald. Indien Vlaanderen als regio haar welvaart en jobs wil blijven garanderen, zal 

ze deze creatieve kenniseconomie moeten uitbouwen. Ondernemingscreativiteit geldt vandaag 

immers als doorslaggevende concurrentiefactor en uitdaging bij uitstek voor alle dynamische 

bedrijven uit zeer diverse sectoren (Nauwelaerts & Franck, 2007) (Flanders DC, 2005). De creatieve 

klasse vestigt zich in stedelijke regio’s die hoog scoren op technologie, talent en tolerantie (Florida, 

2003). Door in te zetten op diversiteit en sociale inclusie, kan de Vlaamse kunstscène in elk geval 

bijdragen aan een verhoogde tolerantie. Een rijk cultureel aanbod lokt creatieve mensen naar de stad 

en bevordert hun creativiteit. Florida’s Bohemian Index, die de aanwezigheid van kunstenaars en 

artiesten binnen een bepaalde regio meet, blijkt dan ook een zeer belangrijke indicator voor 

economische groei, werkgelegenheid en welvaart. De creatieve stad is dus een stad die erin slaagt 

om de creatieve klasse aan te trekken en de creatieve kenniseconomie uit te breiden, waardoor ze 

haar concurrentievermogen kan versterken en economische groei en welvaart kan verzekeren voor 

haar inwoners (Florida, 2003) (Flanders DC, 2005).  
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Uiteraard heeft de creatieve sector zelf eveneens een grote economische impact, die sinds 2010 om 

de twee jaar gemeten wordt door het kenniscentrum van Flanders District of Creativity. Op het 

platform staan cijfers over het aantal werkgevers, werknemers en zelfstandigen die actief zijn in de 

verschillende creatieve sectoren en de omzet en toegevoegde waarde die ze genereren. De creatieve 

industrieën vertegenwoordigen volgens de recentste cijfers 2,7% van het Vlaamse bruto binnenlands 

product. Ze creëren werk voor 12,9% van het totale aantal zelfstandigen in hoofdberoep en voor 

2,4% van de Vlaamse werknemers. In 2015 bedroeg de omzet in de podiumkunsten 1.328.939.948 

euro, waarvan 446.464.093 euro aan toegevoegde waarde. Dit bedrag valt toe te schrijven aan 312 

werkgevers, 4.400 zelfstandigen en 4.779 werknemers werkzaam in de podiumkunstensector 

(Flanders DC, 2015).  

De eigenheid van de podiumkunstensector 

In functie van zowel de maatschappelijke als economische impact van cultuur, zou het cultureel 

ondernemerschap in Vlaanderen optimaal gestimuleerd en ondersteund moeten worden. Daarom is 

het van belang om de drempels, drivers en succesfactoren hiervoor zo correct mogelijk in kaart te 

brengen. Uiteraard zijn deze factoren niet in alle sectoren gelijk. Aangezien dit onderzoek focust op 

de podiumkunstensector, is het daarom cruciaal om deze specifieke sector nauwkeurig onder de loep 

te nemen. 

Succes is een relatief begrip dat verschillende connotaties kent afhankelijk van de context. Ook 

succesvol ondernemerschap wordt dus steeds anders gedefinieerd, naargelang het oogmerk en de 

ambities van de onderneming in kwestie. Reguliere ondernemers hebben, in tegenstelling tot de 

meeste podiumkunstenaars, vaak een winstmotief voor ogen en meten hun prestaties op basis van 

financiële benchmarks. Ook marktconforme podiumkunstenorganisaties associëren succes vaak 

deels met de financiële toestand van hun organisatie. Er zijn drie belangrijke factoren die bepalen of 

een culturele organisatie al dan niet marktconform kan opereren (Van de Velde & Van Looy, 2013). 

Ten eerste moet rekening gehouden worden met de grootte van de markt en de populariteit van het 

genre. Ten tweede oefenen de productiekosten een belangrijke invloed uit. Ten laatste speelt de 

mogelijkheid tot schaalvoordelen een grote rol. Indien het product de grenzen van tijd en ruimte kan 

overstijgen, is er een grotere kans op een rendabel terugverdieneffect op lange termijn. Grote live 

performances die functioneren in nichemarkten zoals de podiumkunsten moeten echter vaak beroep 

doen op publieke middelen om een rendabele, continue werking te verwezenlijken. Non-

profitorganisaties concurreren dus niet enkel op vlak van klanten, maar ook op vlak van middelen. 

Bovendien zijn ze vaak erg afhankelijk van een groot aantal stakeholders en hebben ze een sociaal-

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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In de podiumkunstensector staan dienstverlening en ervaringen centraal. Diensten onderscheiden 

zich van fysieke producten op vlak van volgende kenmerken: ontastbaarheid, heterogeniteit en de 

gelijktijdigheid van productie en consumptie. Diensten kunnen niet op voorhand bestudeerd of 

uitgeprobeerd worden en kunnen sterk in kwaliteit verschillen, afhankelijk van de dienstverlener of 

het moment van aanbieding. De productie en consumptie van diensten moet gelijktijdig 

plaatsvinden, met als gevolg dat diensten niet op voorraad houdbaar zijn. Dienstverlenende 

organisaties zoals de podiumkunstensector hebben er daarom alle baat bij om vraag en aanbod 

optimaal op elkaar af te stemmen qua timing via bijvoorbeeld prijsdiscriminatie, voorverkoop of 

(de)marketing. Bovendien zijn diensten steeds plaatsgebonden, waardoor de consument vaak grote 

afstanden moet overbruggen. Het onzekere karakter van performances moet dus zo goed mogelijk 

gecompenseerd worden door positieve mond-aan-mondreclame. Positionering, imago en 

merkenbeleid zijn daarom cruciaal in de podiumkunstensector (Mulder, 2013).  

Kunstenaars werken via een inside-out benadering, waarbij marktconformisme duidelijk 

ondergeschikt is aan de artistieke expressie en intrinsieke kwaliteit van de creatie. Het artistieke 

product ontstaat dus niet vanuit een marktopportuniteit en wordt meestal niet aangepast aan de 

vraag. Kunst- en cultuurproducenten zijn dus eerder aanbodgericht en vertrekken vanuit een 

intrinsieke motivatie. De kunstenaar creëert als het ware de opportuniteit, eerder dan er op in te 

spelen en hanteert een push-strategie om zijn product op de markt te brengen. Passie voor kunst en 

inzicht in de specifieke werking van de sector behoren daarom ook tot de noodzakelijke 

competenties van de cultuurmanager (Van de Velde & Van Looy, 2013) (Mulder, 2013).   

In de context van dit onderzoek is het ook belangrijk om de belangrijkste trends in het 

podiumkunstenlandschap te kaderen, die in relatie staan tot de drempels en drivers voor 

ondernemerschap in de sector. De vier belangrijkste evoluties zijn: de groei van de sector, 

internationalisering en interdependentie, de kwetsbare positie van de podiumkunstenaar en de 

hybridisering van activiteiten op vlak van genre en productieproces (Guiette, Jacobs, Schramme & 

Vandenbempt, 2011). De groei van de sector wijst op een toename van het aantal producenten, 

producties en podiumkunstenaars. Ondanks de toename van het aantal kunstenaars, staat het 

menselijk creatief kapitaal sterk onder druk ten tijde van economische onzekerheid. Het beschikbare 

budget neemt immers niet in dezelfde mate toe omwille van besparingen. Ook het aantal geschikte 

speelplekken neemt af (Gatz, 2014). Ten gevolge van de versnippering van werkgelegenheid, voelen 

kunstenaars zich genoodzaakt tot freelancecarrières en multi-jobholding met beperkte verloningen 

en sociale randvoorwaarden (Vlaams Theater Instituut, 2014). De hybridisering slaat op het ontstaan 

van diverse interdisciplinaire mengvormen en een versmelting van de verschillende fasen uit de 

waardeketen. Digitalisering heeft hier een belangrijk aandeel in. Zo spelen de interactie met de 
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consument en de democratisering van distributie een steeds belangrijkere rol in het productieproces 

(Hagoort & Kooyman, 2010).  

Daarnaast is ook de veranderende attitude van de overheid van invloed op het podiumkunstenveld. 

Het neoliberale gedachtegoed van economische waarde en financiële output wint aan belang, 

waardoor cultuurorganisaties geacht worden zelfredzamer en onafhankelijker op te treden. Ook in 

de gesubsidieerde sector wint cultureel ondernemerschap aan belang. Hoewel cultureel 

ondernemerschap in dit onderzoek gedefinieerd wordt als het oprichten van een onderneming in de 

cultuursector, krijgt het binnen deze beleidscontext een andere betekenis. Cultureel 

ondernemerschap omvat volgens de overheid drie elementen: aanvullende financiering, 

marktgerichtheid en optimale efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. Door het stimuleren van 

cultureel ondernemerschap hoopt de overheid de subsidieafhankelijkheid van organisaties te 

beperken. Subsidies worden in dit opzicht beschouwd als een hefboom met terugverdieneffect 

(Delaere, 2011) (Gatz, 2014) (Hagoort & Kooyman, 2010).  

Het Vlaamse culturele ondernemingsklimaat 

Uit Europees onderzoek (Hagoort & Kooyman, 2010) blijkt dat overheidsregulaties een grote invloed 

hebben op ondernemerschap in de culturele en culturele sectoren. De meest cruciale regelgevingen 

hebben betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, (verlaagde) belastingtarieven en fiscaliteit, 

startersvoorzieningen, arbeidsregelgeving en sociale zekerheid.  

Vlaanderen streeft daarom naar een optimale regelgeving die ondernemerschap en innovatie in de 

cultuursector promoot. Op deze manier wil huidig cultuurminister Sven Gatz de cultuursector 

stimuleren om in te spelen op maatschappelijke, inhoudelijke en professionele uitdagingen zoals 

digitalisering, globalisering en diversiteit. Hij oppert daarbij voor innovatieve businessmodellen als 

aanvulling op de beschikbare subsidiegelden. Een cultureel investeringsinstrument, een optimaal 

fiscaal beleid, zakelijke ondersteuning voor de sector en cross-sectorale samenwerkingen moeten de 

organisaties hierbij helpen. De verschillende ondersteuningsmechanismen, die op de 

podiumkunstensector van toepassing zijn om ondernemerschap te stimuleren, worden hierna 

achtereenvolgens kort toegelicht (Gatz, 2014) (Gatz, 2017). 
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Intellectuele eigendomsrechten 

In België is er sprake van auteursrechten en naburige rechten. De auteurswetgeving beschrijft de 

rechten en plichten van auteurs, uitvoerende kunstenaars en gebruikers van creatieve werken. 

Auteursrecht is een exclusief recht en ontstaat vanzelf op het moment van de creatie. Na zeventig 

jaar belandt het werk echter in het publieke domein en mag iedereen het gebruiken zonder 

toestemming of vergoeding. Auteursrechten bestaan uit overdraagbare vermogensrechten en 

persoonsgebonden morele rechten. Onder vermogensrechten vallen: het reproductierecht, het 

openbaar mededelingsrecht en het distributie-, verhuur- en uitleenrecht. Als auteur ben jij dus de 

enige die het recht heeft om het werk te kopiëren, bewerken, publiek uit te voeren en te 

verspreiden. Onder morele rechten vallen: het divulgatierecht, het vaderschapsrecht en het recht op 

eerbied en integriteit. Het divulgatierecht is het exclusieve recht om te bepalen wanneer het werk 

voltooid is en publiek getoond mag worden. Dankzij het vaderschapsrecht kan je ervoor kiezen om je 

naam al dan niet te vermelden bij het werk. Het recht op eerbied stelt dat er geen aanpassingen of 

vervormingen aan je werk mogen gebeuren.  

Het naburige recht is een verzameling van uitvoeringsrechten, eveneens bestaande uit 

vermogensrechten en morele rechten. Uitvoerende kunstenaars hebben rechten in beide 

categorieën, terwijl producenten en omroeporganisaties enkel over vermogensrechten beschikken. 

Onder de vermogensrechten voor uitvoerende kunstenaars vallen reproductie-, distributie-, verhuur- 

en uitleenrechten. Het publieke mededelingsrecht geldt hier enkel voor georganiseerde 

voorstellingen. Voor exploitaties op gratis toegankelijke plaatsen of door omroeporganisaties, heb je 

wel recht op de billijke vergoeding. Uitvoerende artiesten kunnen eveneens beroep doen op 

integriteitsrechten en vaderschapsrechten, maar komen niet in aanmerking voor het divulgatierecht.  

Als auteur, uitvoerend artiest of producent kan je ervoor kiezen je vermogensrechten over te dragen 

aan derden. Dit kan via vervreemding van rechten, waarbij je rechten integraal worden doorgegeven. 

Wie werkt in het kader van een arbeidsovereenkomst of freelancecontract behoudt zelf het 

auteursrecht, behalve bij een expliciete vermelding van overdracht in het contract. In België is er dus, 

in tegenstelling tot in andere landen, geen vermoeden van overdracht. Wie zijn rechten niet opgeeft 

en slechts tijdelijke exploitatie onder bepaalde voorwaarden toestaat, kiest voor een individuele of 

algemene licentie. Naast een vervreemding van rechten of licentie, kan je ook een exclusief recht 

verlenen aan een beheersvennootschap zoals SABAM, Playright of SIMIM om jouw rechten te 

beheren (H’Madoun, Pauly & Deneuter, 2014). 
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Belastingen en fiscaliteit 

De Vlaamse Overheid voorziet specifieke fiscale stimuli op maat van de culturele en creatieve 

sectoren zoals win-winleningen, de Tax Shelter en voordelige successierechten. De win-winlening is 

een achtergestelde lening voor kleine en middelgrote bedrijven met een vaste looptijd van acht jaar. 

De kredietnemer krijgt via deze weg toegang tot goedkoop startkapitaal. De particuliere kredietgever 

draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat en krijgt naast een kleine rentevoet jaarlijks ook 2,5% 

belastingkrediet op het openstaande kapitaal. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, krijgt de 

kredietgever bovendien 30% van het verschuldigde bedrag terugbetaald door de overheid 

(Participatiemaatschappij Vlaanderen, s.d.).  

Via de Tax Shelter biedt de overheid een belastingvrijstelling van 310% van de gestorte sommen aan 

vennootschappen die gevestigd zijn in België en investeren in Belgische audiovisuele werken of 

podiumkunsten, mits ze voldoen aan de specifieke voorwaarden uit het decreet (Agentschap 

innoveren en ondernemen Vlaanderen, 2017). Sinds 1 februari 2017 is de Tax Shelter niet langer 

voorbehouden voor wie wil investeren in audiovisuele werken, maar ook opengesteld voor 

podiumproducties. Met de gestorte sommen, die stapsgewijs worden terugbetaald aan de 

investeerder, worden dus audiovisuele producties of podiumproducties gerealiseerd.  

Op vlak van successierechten kunnen erflaters zonder kinderen via een duo-legaat een hoger 

nettobedrag schenken aan zowel hun dierbaren als een goed doel. Het goede doel, in dit geval de 

culturele organisatie zonder winstoogmerk, betaalt dan de volledige erfbelasting aan een deels 

verlaagd tarief. Ook schenkingen aan culturele vzw’s en stichtingen zijn mogelijk tegen een verlaagd 

tarief van 5,5% (Rachels, 2016). 
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Startersvoorzieningen 

De belangrijkste dienstverlenende organisaties op maat van de cultuursector zijn CultuurInvest 

(Hefboom) en Cultuurloket. CultuurInvest werd in 2006 opgericht en maakt deel uit van 

Participatiemaatschappij Vlaanderen. Dit onafhankelijke investeringsfonds draagt bij tot de 

ontwikkeling en ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren via achtergestelde leningen, 

kapitaalparticipaties, zakelijke coaching en financieel advies voor creatieve ondernemers 

(Participatiemaatschappij Vlaanderen, s.d.). Toch presteert CultuurInvest volgens minister Gatz 

ondermaats en dekt het slechts een beperkt gedeelte van de financieringsbehoefte in de 

cultuursector. Enkel ondernemingen met marktpotentieel kunnen er terecht. Met Hefboom, een 

coöperatieve vennootschap die tegen 2019 CultuurInvest zal vervangen, wil Gatz de volledige 

cultuursector ondersteunen via renteloze en rentearme microkredieten voor culturele 

professionelen tot 100.000 euro. Hogere cultuurkredieten kunnen nog steeds aangevraagd worden 

via Participatiemaatschappij Vlaanderen (Departement Cultuur, Jeugd en Media, s.d.) (De Tijd, 2017) 

(Vanhengel, 2018).  

Naast financiële ondersteuning wil Vlaanderen ook zakelijke ondersteuning bieden aan de sector. 

Samen met Flanders DC, zet Cultuurloket zich in om ondernemerschap en professionalisering in de 

Vlaamse cultuursector te stimuleren via informatieverstrekking en eerstelijnsadvies (Gatz, 2017).  

Arbeidsregelgeving en sociale zekerheid 

De wet voorziet naast uitgebreide arbeidsvoorwaarden met vaste loonbarema’s voor de 

verschillende culturele sectoren eveneens een apart sociaal statuut voor kunstenaars om hen 

gepaste sociale bescherming te bieden. Onder het artikel 1bis van de RSZ-wet kan iedereen die in 

opdracht artistieke prestaties verricht, ongeacht de aanwezigheid van een feitelijke 

arbeidsovereenkomst, kiezen voor een bescherming als werknemer via het kunstenaarsvisum. Het 

kunstenaarsstatuut is dus geen juridisch statuut, maar een sociale maatregel ten voordele van de 

cultuursector. Daarnaast kunnen artiesten met een kunstenaarskaart ook opteren om voor maximaal 

2.534,11 euro per jaar uitbetaald te worden via de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. 

Deze vergoeding geldt als forfaitaire onkostenvergoeding voor kleinschalige artistieke opdrachten en 

gaat gepaard met enkele bij wet vastgelegde randvoorwaarden (Kunstenloket, 2017).  

Daarnaast gelden voor artiesten enkele uitzonderingen op de algemene 

werkloosheidsreglementering. De combinatie van het leveren van artistieke prestaties als 

werknemer en een werkloosheidsuitkering op dagen van inactiviteit, wordt in de sector vaak het 

kunstenaarsstatuut genoemd. De uitzonderingen met betrekking tot werkloosheiduitkering kwamen 

tot stand vanuit de vaststelling dat vele artiesten betaald werden via een taakloon en niet op basis 
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van het aantal gepresteerde arbeidsuren of -dagen. Om toch in aanmerking te komen voor een 

uitkering, kan een kunstenaar daarom gebruik maken van de cachetberekening. Men houdt bij deze 

vergoedingswijze geen rekening met het aantal effectief gepresteerde dagen, maar met het 

verkregen brutoloon. Dit brutoloon deelt men door 60,10 om tot een equivalent van het aantal 

gepresteerde dagen te komen. Als je werkloos bent, kan je bovendien toch betaalde artistieke 

prestaties leveren met behoud van je uitkering. Je verliest, mits je aan de nodige voorwaarden 

voldoet, enkel het recht op uitkering voor de dagen waarop je hebt gewerkt (Kunstenloket, 2017).  

Subsidies 

Naast de reeds besproken steunmaatregelen, biedt de overheid ook directe financiële ondersteuning 

in de vorm van subsidies op lokaal niveau of op gemeenschapsniveau. Onder invloed van de interne 

staatshervorming, werden de provinciale cultuursubsidies op 1 januari 2018 afgeschaft en 

overgedragen aan de lokale besturen enerzijds en aan Vlaanderen anderzijds. Sinds dan mogen de 

provincies dus geen cultuurbeleid meer voeren. Het aanbod van steunmaatregelen op lokaal niveau 

is afhankelijk van de woonplaats van de kunstenaar of de maatschappelijke zetel van de organisatie. 

Vlaanderen biedt ondersteuning aan zowel individuele kunstenaars als aan kunstenorganisaties. Op 

individueel niveau kunnen kunstenaars beroep doen op verschillende soorten beurzen en toelagen 

voor ontwikkeling of (internationale) spreiding. In kader van bepaalde projecten of investeringen 

kunnen ze ook beroep doen op kunstenaarstoelagen of projectsubsidies. Podiumkunstenorganisaties 

kunnen gebruik maken van (internationale) projectsubsidies en structurele werkingssubsidies via het 

Kunstendecreet (Gatz, 2017) (Departement Cultuur, Jeugd en Media Vlaanderen, s.d.) 
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Conceptueel kader 

Podiumkunsten 

In 2011 stelde het Overleg Creatieve Industrieën, onder leiding van Flanders District of Creativity, een 

visienota op rond de waarde en het belang van de creatieve industrieën in Vlaanderen. De creatieve 

sector kan worden opgedeeld in twaalf subcategorieën: mode, muziek, design, architectuur, 

communicatie, pr & reclame, gedrukte media, beeldende kunst, gaming, nieuwe media, 

podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium en de audiovisuele sector. De definitie van 

creatieve industrieën luidt volgens dit rapport als volgt (Overleg Creatieve Industrieën, 2011):  

“Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van menselijke creativiteit 

voor de creatie van economische, symbolische en maatschappelijke meerwaarde, opgedeeld volgens 

verschillende stadia van de waardeketen (creatie, productie, verspreiding en consumptie).” 

Dit onderzoek beperkt zich tot de podiumkunsten, die gedefinieerd worden als (Preece, 2011):  

“Het geheel van kunstvormen die artistieke input omvormen tot live performances in de 

aanwezigheid van een publiek.” 

De podiumkunstensector verenigt alle actoren die rechtstreeks betrokken zijn bij het creëren, 

produceren, presenteren en omkaderen van de podiumkunsten (Van Andel & Schramme, 2015). Dit 

onderzoek behandelt zowel de kerncreatieve als ondersteunde schakels. De kerncreatieve schakels 

dragen rechtstreeks bij aan de creatie van het product of de dienst. De ondersteunende schakels 

spelen een rol in de vermarkting ervan (Overleg Creatieve Industrieën, 2011) (Throsby, 2008). Het 

kunstenbeleid spreekt in dit opzicht over de functies productie en presentatie binnen de 

disciplinecluster van de podiumkunsten. Productie is in het Kunstendecreet (2013) gedefinieerd als: 

“het creëren, realiseren, distribueren en promoten van een artistiek werk”. Presentatie betekent: 

“het delen van het gecreëerde en geproduceerde artistieke werk met een publiek”. 

Podiumkunstenorganisaties die inzetten op productie, eventueel in combinatie met andere functies, 

vormen de doelgroep van dit onderzoek.  

 

 

 

 

 



27 
 

Een producerende podiumkunstenorganisatie heeft volgens Preece (2011) vier primaire kerntaken: 

programmatie, personeel, promotie en productie. In combinatie met secundaire activiteiten zoals 

bestuur, administratie, fondsenwerving en marketing; voorspelt dit model de levensvatbaarheid van 

de onderneming. Marketing omvat in deze context meer dan alleen promotie en wordt hier 

gedefinieerd naar Kotler (2009) als “een sociaal managementproces waarin individuen en groepen 

verkrijgen waar zij behoefte aan hebben en wat zij wensen, door producten en waarde te creëren en 

deze met anderen uit te wisselen” (zoals weergegeven in Mulder, 2013). De organisatie kan de 

verschillende verantwoordelijkheden uit de waardeketen zelf uitvoeren of uitbesteden. De drivers, 

drempels en succesfactoren uit dit onderzoek hebben steeds betrekking op een of meerdere fasen 

uit onderstaande waardeketen. 

 

Figuur 4: waardeketen voor podiumkunstenorganisaties (Preece, 2011) 
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Ondernemerschap 

Ondernemerschap omvat alle handelingen die waarde creëren door middel van innovatie, risico en 

proactiviteit. Het gaat over het vermogen om ideeën om te zetten in daden (Buyens, Crijns, Guiot & 

De Stobbeleir, 2002). Dit onderzoek focust zich echter niet op de ruime betekenis van 

ondernemerschap, maar op het oprichten en runnen van een podiumkunstenorganisatie. De 

gehanteerde definitie voor ondernemerschap luidt daarom als volgt (Hagoort & Kooyman, 2010): 

“Ondernemerschap in de podiumkunsten verwijst naar het proces waarbij initiatiefnemers zich 

formeel organiseren of structureren met als doel om een strategische missie na te streven door 

artistieke performances te genereren op vlak van creatie en/of presentatie.” 

Zoals reeds eerder aangehaald, vraagt management in de podiumkunstensector om een eigen 

aanpak. Onderstaand model van de onderzoekers Van de Velde en Van Looy (2013) beschrijft de 

generieke groei van podiumkunstenorganisaties. Zij stellen dat ondernemerschap in de 

podiumkunsten vertrekt vanuit een artistieke visie en ambitie. In combinatie met de nodige 

ondernemingszin, leidt dit tot de eerste productie(s) van het beginnende gezelschap. Vervolgens 

moet de jonge organisatie peers en opinieleiders overtuigen van haar potentieel om (h)erkend te 

worden in het werkveld. Ten slotte kan ook de overheid de reputatie en impact van het gezelschap 

erkennen in de vorm van subsidies. Dankzij deze financiële steun is de organisatie in staat om een 

vaste werking uit te bouwen en verder te professionaliseren. Ondanks deze traditionele kijk op 

ondernemerschap, is dit groeimodel op basis van subsidies nog steeds het meest gangbaar in de 

sector. Nieuwe verdienmodellen winnen aan belang en kunnen een alternatieve groeistrategie 

bepalen voor de podiumkunsten. 
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Figuur 5: generiek groeimodel podiumkunstenorganisaties (Van de Velde & Van Looy, 2013) 

Drivers en drempels 

Het oprichten en runnen van een onderneming gaat gepaard met drivers en drempels. Drivers 

verwijzen zowel naar interne sterkten als naar externe opportuniteiten, die aanzetten tot 

ondernemerschap. Drempels bestaan logischerwijze uit interne zwakten of externe bedreigingen, die 

het ondernemerschap belemmeren (Guiette, Jacobs, Schramme & Vandenbempt, 2011).  

Ondernemerschap komt voort uit opportuniteit of uit noodzaak. Opportuniteit hangt samen met 

intrinsieke motivatoren zoals prestatiedrang, een verlangen naar het nemen van risico’s, een groot 

vertrouwen in het eigen kunnen etc. Noodzaak is het resultaat van negatieve situationele 

motivatoren zoals werkloosheid, conflicten op het werk of een gebrek aan alternatieven. Er is dus 

sprake van respectievelijk positieve prikkels en negatieve prikkels (Global Entrepreneurship Monitor, 

2001) (Morris, 1998). De positieve prikkels of pullfactoren ontstaan vanuit het verlangen om tot een 

gewenst resultaat te komen. De negatieve prikkels of pushfactoren ontstaan daarentegen uit de 

behoefte om een ongewenst resultaat te vermijden (Solymossy, 1997).  
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De drivers en drempels voor ondernemerschap kunnen bestudeerd worden op zowel micro-, meso- 

als macroniveau. Op microniveau ligt de nadruk op het individuele beslissingsproces van de 

ondernemer(s), dat beïnvloed wordt door persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden, opleiding, 

werkervaring en motivaties. Het mesoniveau richt zich op de directe omgevingsfactoren zoals de 

invloed van de sector, de markt en de referentiegroepen. Het macroperspectief behandelt de 

indirecte omgevingsfactoren zoals het overheidsbeleid, sociale en culturele normen, 

maatschappelijke tendensen en infrastructuur (Buyens, Crijns, Guiot & De Stobbeleir, 2002).  

Succesfactoren 

Kritische succesfactoren zijn elementen die noodzakelijk zijn om vooropgestelde 

organisatiedoelstellingen te bereiken en drempels te overwinnen. Ze bepalen dus het succes van de 

onderneming (Nauwelaerts & Franck, 2007). Succes betekent in deze context het verwezenlijken van 

missie, visie en doelstellingen van de organisatie (Buyens, Crijns, Guiot & De Stobbeleir, 2002).  

De zoektocht naar de succesfactoren voor ondernemerschap vertrekt vanuit de resource based view, 

waar elke organisatie als individuele case wordt benaderd op basis van haar eigen middelen en 

vaardigheden. De resources zijn de sterktes van de organisatie en omvatten alle activa, 

(hulp)bronnen, vaardigheden, organisatorische processen, ondernemingskenmerken, informatie en 

kennis die in het beheer zijn van de organisatie. In tweede instantie kunnen ook kansen uit de 

omgeving leiden tot succes (Verbergt, 2014).  

Sarasvathy (2008) ontwikkelde vijf principes die aan de basis liggen van succesvol ondernemerschap. 

Het bird-in-hand-principe stelt dat ondernemers steeds vertrekken vanuit beschikbare resources, 

eerder dan vanuit het doel zelf. Zo creëren ze hun eigen kansen. Deze vaststelling komt overeen met 

de resource based view uit de vorige alinea. Als tweede principe noemt Sarasvathy het affordable 

loss-principe. Ondernemers leggen liever op voorhand vast wat ze maximaal kunnen investeren in 

het project, dan de precieze uitkomst ervan te voorspellen. Ze nemen hiervoor doordachte risico’s. 

Het patchwork quilt-principe beschrijft hoe ondernemers inzetten op potentiële stakeholders om de 

koers van de onderneming te bepalen in plaats van omgekeerd. Iedereen kan via cocreatie bijdragen 

aan een beter geheel. Ondernemers proberen niet om contingentiefactoren te minimaliseren, maar 

proberen tegenslagen om te bouwen tot kansen. Sarasvathy noemt dit het lemonade-principe. Het 

pilot-in-the-plane-principe stelt ten slotte dat de beste opportuniteiten voortkomen uit menselijk 

kapitaal en niet uit de externe omgeving. Actie ondernemen is beter dan externe opportuniteiten 

afwachten.  
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Organisaties kunnen zich differentiëren ten opzichte van de concurrentie op financieel, menselijk, 

inhoudelijk en organisatorisch vlak. Deze vier bouwstenen dragen slechts bij tot het succes van de 

onderneming indien ze waardevol, zeldzaam en moeilijk te imiteren of kopiëren zijn. Op financieel 

vlak gaat het over kapitaal, liquiditeit en financieringsbronnen. De menselijke factoren omvatten 

demografische kenmerken, managementkennis en beroepservaring. De inhoudelijke bouwstenen 

vertrekken vanuit de kwaliteit van het idee of product zelf. Deze kwaliteit wordt bepaald door de 

timing en de mate van creativiteit, innovatie en marktgerichtheid. Daarnaast is het ook positief om 

productpioneer te zijn om een uniek competitief voordeel na te streven. De organisatorische 

parameters hebben betrekking tot de bedrijfsstrategie en bestaan uit: planning, flexibiliteit, 

netwerking, juridische structuur, doelstellingen en doelgroepenbeleid (Nauwelaerts & Franck, 2007).  

 

Figuur 6: succesfactoren voor ondernemerschap (Nauwelaerts & Franck, 2007) 

Het succes van een onderneming is ook afhankelijk van enkele contingentiefactoren, die bepalen 

welke generieke succesfactoren wanneer van belang zijn. Statistisch gezien kunnen deze 

contingentiefactoren beschouwd worden als moderator binnen de regressieanalyse. Het gaat hier 

onder andere over de precieze leeftijd of het specifieke podiumkunstengenre van de organisatie (Van 

de Velde & Van Looy, 2013). Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met externe factoren 

waarop de ondernemer geen vat heeft, zoals de marktcondities uit de sector. Porter (1980) spreekt 

in zijn vijfkrachtenmodel over de rivaliteit onder concurrenten, de dreiging van nieuwkomers en 

substituten en de onderhandelingsmacht van de leveranciers en afnemers. De markt voor 

podiumkunsten is vluchtig en onvoorspelbaar, wat vraagt om een flexibele en intuïtieve 

organisatiestrategie. Ook de persoonlijke omgeving van de ondernemers en het 

ondernemingsklimaat kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het succes van de 

onderneming (Hagoort & Kooyman, 2010). 
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Analyse 

Literatuuronderzoek 

Drivers en drempels 

De drivers en drempels voor ondernemerschap kunnen geïnterpreteerd worden als 

motivatiefactoren die de ondernemerschapsintenties positief dan wel negatief beïnvloeden. Deze 

motivatiefactoren kunnen, zoals eerder vermeld, bestudeerd worden op zowel micro-, meso- als 

macroniveau. Binnen deze literatuurstudie werden zowel algemene motivatiefactoren als specifieke 

motivatiefactoren binnen de podiumkunstensector bestudeerd. De uitkomsten beperken zich niet tot 

het Vlaamse ondernemerslandschap, maar zijn universeel herkenbaar en toepasbaar binnen de 

sector.   

Microniveau 

Uit literatuurstudie blijkt dat op individueel niveau allereerst de persoonlijkheidskenmerken en 

motivaties van de ondernemer(s) de ondernemerschapsintenties en -activiteiten beïnvloeden. 

Ondernemerschap wordt gevoed door karakteristieken als creativiteit, prestatiedrang, vrijheid, 

zelfstandigheid en zelfcontrole. Deze persoonlijkheidskenmerken beschrijven enerzijds de 

gemiddelde ondernemer en gelden anderzijds als drijfveren voor beginnend ondernemerschap. 

Daarnaast streven ondernemers naar status, macht, arbeidsvreugde en een goede work-life balance. 

Ondernemers in de podiumkunstensector vertrekken meestal vanuit een strategische missie die zich 

vertaalt in artistieke expressie en het creëren van maatschappelijke meerwaarde. In deze gevallen 

vertrekt ondernemerschap vanuit opportuniteit. Ontevredenheid of onzekerheid ten gevolge van 

bestaande arbeidssituaties leidt vaak tot ondernemerschap uit noodzaak.  

Naast persoonlijkheidskenmerken en motivaties spelen reeds vergaarde kennis en vaardigheden een 

belangrijke rol in het beslissingsproces van beginnende ondernemers. Deze kennis en vaardigheden 

hebben vaak betrekking tot vroegere werkervaring. Wie reeds over administratief-zakelijke 

competenties beschikt, zal eerder geneigd zijn om over te gaan tot ondernemerschap. Het gaat dan 

voornamelijk over kwesties als BTW, verzekeringen, personeelszaken, belastingen, subsidies en 

financiën. Hoewel demografische variabelen medeverantwoordelijk zijn voor het succes van de 

onderneming, spelen ze als motivatiefactor slechts een beperkte rol (Buyens, Crijns, Guiot & De 

Stobbeleir, 2002) (Bygrave, 1994) (Preece, 2011) (Bellavance, Sirois, Paré & Bao-Lavoie, 2014).  
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Mesoniveau 

In de directe omgeving van de ondernemer zijn vooral de referentiegroepen, marktcondities en 

sectoreigenschappen van belang. De voornaamste referentiegroepen zijn familie, vrienden, collega’s 

en rolmodellen. Beginnende ondernemers hechten veel belang aan morele steun en een 

stimulerende omgeving. Dit alles vertrekt vanuit een opvoeding die van jongs af aan 

ondernemerschap stimuleert door eigenschappen als creativiteit, zelfstandigheid, onafhankelijkheid 

en proactiviteit aan te moedigen. Wie opgroeit in een ondernemersmilieu, zet zelf ook sneller de stap 

om een onderneming op te richten. Deze functie dient vervolgens overgedragen te worden aan het 

onderwijs om zo ondernemerschap binnen de verschillende opleidingen te promoten (Buyens, Crijns, 

Guiot & De Stobbeleir, 2002) (Bygrave, 1994). 

Ondernemerschap is ook afhankelijk van de sector waarin men actief is. De non-profitsector biedt 

omwille van het ‘marktfalen’ in tegenstelling tot andere sectoren weinig of geen return on 

investment. Bovendien is het artistieke product vaak zeer vluchtig, complex en onvoorspelbaar, wat 

een grote onzekerheid impliceert voor ondernemers. Vaak zijn de inkomsten vooraf moeilijk in te 

schatten omdat de waarde van immateriële producten moeilijk uit te drukken valt in economische 

termen. Bovendien heeft ondernemerschap een negatieve connotatie binnen de kunstensector 

omdat het geassocieerd wordt met winstbejag en commercialisering. Hoewel het hoger 

kunstonderwijs een hoge inhoudelijke kwaliteit kent, wordt er nog te weinig aandacht besteed aan 

praktische leerervaringen binnen een realistische arbeidscontext. Enkel een proactieve houding kan 

de hoge werkonzekerheid binnen de podiumkunstensector immers compenseren. Ook na het 

onderwijs blijft er in dit opzicht een tekort aan duidelijke informatie, advies en begeleiding (Guiette, 

Jacobs, Schramme & Vandenbempt, 2011) (Hagoort & Kooyman, 2010) (Buyens, Crijns, Guiot & De 

Stobbeleir, 2002). 

Ondernemerschap wordt ook in grote mate bepaald door de marktcondities. De macht van 

leveranciers, concurrenten en klanten staat hierbij centraal. De voornaamste leveranciers die 

bijdragen aan de creatie van een artistiek product, zijn de individuele kunstenaars. De aanwezigheid 

van artiesten binnen een bepaalde regio is dus uiteraard erg belangrijk om ondernemerschap in de 

podiumkunsten te stimuleren. Het succes van podiumkunstenondernemingen is mede afhankelijk 

van de positie die ze innemen binnen de markt. Door de overproductie is de huidige markttoestand 

niet optimaal voor beginnende ondernemers. Ook de klanten oefenen invloed uit op de 

ondernemerschapsintenties. Helaas zijn er slechts een beperkt aantal afzetmogelijkheden binnen 

Vlaanderen, die daardoor een grote macht hebben. In combinatie met de onvoorspelbare vraag van 

de consument en een afname van de publieksaantallen zorgt dit voor aanzienlijke 
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ondernemerschapsdrempels (Guiette, Jacobs, Schramme & Vandenbempt, 2011) (Hagoort & 

Kooyman, 2010) (Buyens, Crijns, Guiot & De Stobbeleir, 2002) (Preece, 2011).  

Macroniveau 

De indirecte omgevingsfactoren gelden vaak eerder als prikkel dan als directe motivatie. Het 

overheidsbeleid neemt hier een centrale positie in. Binnen de podiumkunstensector heerst, ondanks 

de vele maatregelen, ontevredenheid over het huidige beleid. De belangrijkste drempels die 

aangehaald worden zijn de administratieve bureaucratie, overregulering, onduidelijke informatie, 

omslachtige en tijdrovende oprichtings- en steunprocedures, moeilijke toegang tot financiële 

middelen, te lage subsidiebudgetten, rechtsonzekerheid op vlak van statuten en sociale 

bescherming, een gebrek aan praktijkgerichte opleidingen en de hoge loonkosten. Daartegenover 

zijn de meeste beginnende ondernemers wel tevreden met het fiscale beleid, de bestaande 

infrastructuur en de regulering met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Ook 

kredietinstellingen worden negatief beoordeeld op hun risicomijdende houding, hoge intresten of 

borgstellingen en het weigeren tot kwijtschelding van schulden. 

De belangrijkste maatschappelijke tendensen die invloed uitoefenen op ondernemerschap zijn de 

neoliberale zienswijze en de digitalisering. Door de neoliberale houding van kredietverstrekkers en 

overheden, zijn organisaties steeds vaker genoodzaakt om te functioneren volgens marktprincipes 

van vraag en aanbod, waarbij zelfredzaamheid geldt als voorwaarde. De digitalisering is tegelijkertijd 

een voor- en nadeel voor ondernemerschap in de podiumkunsten. Dankzij het internet kunnen 

organisaties kiezen voor nieuwe businessmodellen en promotie- en distributiekanalen. Daar 

tegenover gelden de toenemende piraterij en illegale opnames als bedreiging van de intellectuele 

eigendomsrechten van artiesten (Buyens, Crijns, Guiot & De Stobbeleir, 2002) (Hagoort & Kooyman, 

2010).  
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Succesfactoren 

De succesfactoren voor ondernemerschap bepalen of een organisatie haar missie en doelstellingen 

kan verwezenlijken. Deze succesfactoren kunnen, zoals eerder vermeld, bestudeerd worden op 

zowel financieel vlak, menselijk vlak, inhoudelijk vlak, organisatorisch vlak als extern vlak. Binnen 

deze literatuurstudie werden zowel algemene als sectorspecifieke succesfactoren bestudeerd, 

waardoor de uitkomsten universeel herkenbaar en toepasbaar zijn binnen de podiumkunstensector.  

Financiële factoren 

De financiële situatie bepaalt in grote mate het succes van een onderneming. Voldoende 

startkapitaal kan tijdens de eerste jaren dienen als buffer voor de vele kosten. Het is daarbij 

belangrijk dat het eigen vermogen en vreemd vermogen in evenwicht zijn om een gezonde 

kapitaalstructuur te bekomen. Indien er gebruik wordt gemaakt van vreemd vermogen is het 

belangrijk om de looptijd van investeringen en terugbetalingstermijnen in overeenstemming te 

brengen volgens het principe van maturity-matching. Vervolgens moeten de begroting en 

kasplanning opgesteld worden om de inkomsten en uitgaven voor het boekjaar in kaart te brengen. 

Voldoende winstmarge is essentieel om mogelijke inschattingsfouten te compenseren en een goede 

liquiditeitspositie te verzekeren. Daarnaast is het voor de beginnende onderneming belangrijk om 

zuinig om te gaan met haar financiële resources door lage overheadkosten na te streven. In de 

creatieve sector is een hoge winstmarge vaak niet mogelijk omwille van hoge productiekosten en 

overaanbod. Toegang tot subsidies is daarom vaak noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van 

podiumkunstenorganisaties. Grote spelers kunnen beginnende organisaties helpen bij hun 

ontwikkelings- en groeiproces door hen residentieplekken, administratieve ondersteuning of 

speelplekken aan te bieden. Ook dergelijke vormen van indirecte subsidiëring helpen starters op weg 

(Nauwelaerts & Franck, 2007) (Van de Velde & Van Looy, 2013). 

Menselijke factoren 

Menselijke succesfactoren omvatten de demografische kenmerken, persoonlijke competenties, 

kennis en ervaring van de ondernemers en hun personeel. Uit onderzoek blijkt dat hoogopgeleide 

ondernemers meer slaagkansen hebben. Ook leeftijd zou het succes van de onderneming kunnen 

voorspellen, hoewel de meningen hierover verdeeld zijn. Oudere ondernemers hebben meer levens- 

en werkervaring, terwijl jonge ondernemers vaak beter scoren op ambitie, gedrevenheid en 

optimisme. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen en jongeren ondervertegenwoordigd zijn in het 

Vlaamse ondernemerscircuit. Kennis en ervaring van management, vaktechnische aspecten en de 

artistieke sector in het algemeen zijn gewenst. Via bijscholingen, cursussen en literatuur kunnen 

beginnende ondernemers zichzelf op deze vlakken (verder) ontwikkelen.   
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De gewenste persoonlijke competenties zijn: passie, betrokkenheid, ambitie, visie, gedrevenheid, 

prestatiedrang, doorzettingsvermogen, creativiteit, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, moed, 

zelfkennis, zelfstandigheid, realiteitszin, verantwoordelijkheidszin, optimisme, hoge tolerantie voor 

risico en onzekerheid, perfectionisme, openheid, eerlijkheid, leiderschapscompetenties, organisatie- 

en coördinatietalent, klantvriendelijkheid, klantgerichtheid, mensenkennis, overtuigingskracht, 

onderhandelingsvaardigheden, inschattingsvermogen, communicatieve vaardigheden, 

luistervaardigheden en ten slotte complementariteit en positieve energie binnen het team (Preece, 

2011) (Nauwelaerts & Franck, 2007) (Buyens, Crijns, Guiot & De Stobbeleir, 2002).  

Inhoudelijke factoren 

De inhoudelijke factoren hebben betrekking tot het product of de dienst zelf. In de eerste plaats zijn 

de intrinsieke kwaliteiten belangrijk. Het product of de dienst moet nuttig zijn voor de consument en 

een meerwaarde bieden ten opzichte van andere opties. Marktgerichtheid speelt dus een belangrijke 

rol. Zo kan de onderneming een uniek competitief voordeel nastreven op vlak van timing, innovatie, 

kwaliteit of prijszetting. Een goede positionering kan helpen om de identiteit en reputatie van de 

organisatie te verbeteren. Via intellectuele eigendomsrechten kan het artistieke product vervolgens 

beschermd worden (Preece, 2011) (Nauwelaerts & Franck, 2007) (Buyens, Crijns, Guiot & De 

Stobbeleir, 2002). 

Organisatorische factoren 

Naast een sterk product, mensen en middelen is het belangrijk om deze verschillende resources zo 

goed mogelijk te benutten en exploiteren. De keuze van een goede organisatievorm of juridische 

structuur is daarbij het startpunt. De ondernemers moeten reeds voor oprichting een duidelijke 

missie en visie bepalen en praktische voorbereidingen treffen om deze doelstellingen te kunnen 

waarmaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de zoektocht naar een optimale locatie, taakverdeling, 

kennis van de markt en de verschillende financieringsmogelijkheden en een optimale communicatie 

via website en logo. Ook teambuilding en een symbiotische werking tussen het artistieke en zakelijke 

team zijn noodzakelijk. De organisatie denkt in deze voorbereidingsfase eveneens na over 

interessante businessmodellen, die rekening houden met actuele trends zoals digitalisering, 

internationalisering en interdisciplinariteit of put hier in het beste geval zelfs haar inspiratie uit.  
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Vervolgens is het belangrijk de doelgroep van het artistieke product te bepalen. Doelgroepenfocus 

blijkt een succesvolle segmentatiestrategie omwille van de gespecialiseerde kennis die de organisatie 

kan opdoen over een bepaalde nichegroep. Via een strategisch communicatie- en marketingbeleid 

tracht de organisatie deze doelgroep te bereiken. De organisatie zal tegelijkertijd ook moeten 

bepalen hoe ze zich wilt positioneren ten opzichte van de concurrentie en welke identiteit en 

waarden ze wilt uitstralen. Ook het prijszettingbeleid beïnvloedt het succes van de onderneming. 

Prijsdifferentiatie wordt tot op heden nog te weinig toegepast binnen de kunstensector, hoewel deze 

strategie kunstorganisaties enorm vooruit kan helpen.  

Om haar reputatie te vergroten en erkend te worden binnen het circuit, zal de beginnende 

onderneming een uitgebreid netwerk en samenwerkingsverbanden moeten nastreven. Belangrijke 

netwerkactoren zijn het personeel, de klanten, de leveranciers, andere creatieve ondernemingen, de 

overheid en het onderwijs. Netwerking kan leiden tot uitwisseling van informatie en advies, 

samenwerkingsverbanden, financiële steun en nieuwe klanten. Samenwerkingsverbanden 

bevorderen productverbeteringen, innovatie, aanvullende competenties en financiële 

ondersteuning. Bovendien wijzen partnerschappen op kwaliteit en professionalisme. 

Internationalisering bevordert de reputatie en erkenning van kunstenorganisaties, zorgt voor 

schaalvergroting en artistieke verruiming en biedt nieuwe kansen tot financiële steun via 

buitenlandse partners en overheden (Nauwelaerts & Franck, 2007) (Buyens, Crijns, Guiot & De 

Stobbeleir, 2002) (Bellavance, Sirois, Paré & Bao-Lavoie, 2014) (Guiette, Jacobs, Schramme & 

Vandenbempt, 2011) (Van de Velde & Van Looy, 2013).  

Externe factoren 

Externe succesfactoren zijn omgevingsfactoren met een externe locus of control. Het gaat onder 

meer over maatschappelijke trends, beschikbare infrastructuur en technologie, aanwezigheid van 

menselijk kapitaal en peers, het overheidsbeleid en de marktcondities. Marktcondities beschrijven de 

grootte en aard van de markt, de marktgroei, de elasticiteit van de vraag, de concurrentie en de 

macht van leveranciers en afnemers (Nauwelaerts & Franck, 2007) (Bellavance, Sirois, Paré & Bao-

Lavoie, 2014). 
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Veldonderzoek 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste motivatie- en succesfactoren voor ondernemerschap in de 

podiumkunstensector samengevat, die voortkomen uit de interviews. Om de onderzoeksresultaten 

te kunnen toetsen aan de bevindingen van gelijkaardige onderzoeken uit het verleden, wordt voor 

dit hoofdstuk dezelfde structuur gehanteerd als bij het literatuuronderzoek. Wel werden de drivers 

en drempels hier afzonderlijk besproken. Omdat ook de ervaren ondernemers gevraagd werden naar 

hun drivers en drempels tijdens de pioniersfase van hun organisatie, waren er nauwelijks verschillen 

tussen beide groepen. Ook op vlak van succesfactoren waren er geen wezenlijke verschillen tussen 

beginnende en ervaren ondernemers, hoewel de laatste groep de uitspraken uiteraard meer kon 

staven. 

Drivers 

Microniveau 

Gezien de sector waarin de verschillende cases actief zijn, gelden artistieke ambities als belangrijkste 

driver voor het oprichten van een onderneming. De onderzochte cases zetten zich in voor 

ontwikkeling, productie en/of presentatie van hun artistieke producten. Ze vertrekken daarbij vanuit 

een intrinsieke motivatie en vertrouwen in de slaagkansen van hun inhoudelijke concept. Artistieke 

autonomie speelt hierbij een belangrijke rol. De onderzochte ondernemingen ondernemen dus in de 

eerste plaats uit opportuniteit. Wim Ramon (persoonlijke communicatie, 7 juni 2018) definieert 

ondernemerschap als volgt: “je ziet een mogelijkheid en je onderneemt actie.” In slechts een enkel 

geval lag werkloosheid mee aan de basis van de ondernemerschapsintenties, wat wijst op 

ondernemerschap uit noodzaak.  

Kunstenaars die zich in een formele structuur organiseren, worden makkelijker erkend door hun 

omgeving en het werkveld. Loes Rom (persoonlijke communicatie, 7 juni 2018) bevestigt dit:  

Ik heb wel het gevoel dat daar veel mensen aangenaam verrast over kunnen zijn, omdat je 

daarmee [door het oprichten van een onderneming] wel heel duidelijk maakt dat je iets heel 

graag wilt. Mensen gaan daardoor echt wel mee in je enthousiasme en ze nemen je ook 

serieus dan. 

Daarnaast streven enkele ondernemers ook persoonlijke voordelen na zoals naamsbekendheid, 

professionele erkenning of een uitbreiding van hun individuele netwerk. Hogere kunstopleidingen 

kunnen het ondernemerschap positief stimuleren via theorie en praktijk. Individuele 

loopbaanbegeleiding voor studenten vergemakkelijkt de overstap naar de arbeidsmarkt en zet hen 

aan om ondernemerschap te overwegen. In vele gevallen gelden onderzoeksopdrachten of 
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praktijkprojecten in het kader van bepaalde opleidingsonderdelen als directe aanleiding voor het 

ondernemerschap.  

Mesoniveau 

Op sectorniveau zien de bevraagde ondernemers zich al snel genoodzaakt om te ondernemen. Zo zet 

het gebrek aan werkgelegenheid in de podiumkunstensector aan tot ondernemerschap (Rom, L. 

persoonlijke communicatie, 7 juni 2018): “In de wereld waarin we alle drie werk proberen te vinden, 

is er gewoon weinig aanbod. Dan moet je vaak wel gewoon zelf proberen, denk ik.” Ook Michel 

Labruyere (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) ondervindt dit: 

Nu we een vast ensemble zijn geworden . . . , is dat vertrouwen wel aan het groeien. Ook 

omdat iedereen meer een meer in de gaten heeft dat het werkveld niet zo simpel is, dat er 

niet zo superveel jobs zijn op uitvoerend vlak. . . . Op deze manier kunnen we toch, met 

mensen waarmee we het zelf heel goed kunnen vinden, een hoog niveau bereiken, iets 

blijven doen. 

Naast het gebrek aan werkgelegenheid, speelt het amateurisme in de sector in dit opzicht een rol 

(Ramon, W., persoonlijke communicatie, 7 juni 2018): “Hoe langer, hoe meer, neem ik zelf dingen in 

handen, tot het volledig zelf organiseren van concerten. . . . . Ik doe heel veel dingen zelf omdat er 

heel veel amateurisme is in de muziekwereld.” 

Ook de opvoeding en attitude van referentiegroepen kunnen de ondernemerschapsintenties positief 

of negatief beïnvloeden. Ajzen en Fishbein (1980) benoemen deze invloed als de subjectieve norm. 

Uit de interviews blijkt dat ondernemers een positieve subjectieve norm als indirecte driver 

benoemen. Ondernemers die vanuit hun opvoeding en omgeving eerder met een negatieve 

subjectieve norm te maken kregen, leggen echter geen verband. Zo vertelt Karel Tuytschaever 

(persoonlijke communicatie, 11 juni 2018) het volgende: “Ik heb thuis altijd gezien dat als je iets wilt, 

dat je daar kan voor werken.” Ook Francis Pollet (persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) ziet een 

link tussen opvoeding en ondernemerschap: “Met ondernemen kan je volgens mij niet vroeg genoeg 

beginnen. Een baby die voor het eerst kruipt, die onderneemt ook. Die is nieuwsgierig en wilt nieuwe 

dingen ontdekken. Je kan dat tegenhouden of je kan dat gewoon extra aanwakkeren.” 

Macroniveau 

De belangrijkste drivers op macroniveau zijn: het scheppen van een wettelijk kader, het aantonen 

van de waarde van cultuur en/of specifieke kunstvormen en het nastreven van een maatschappelijk 

engagement. Door te ondernemen willen de respondenten in de eerste plaats juridisch in regel zijn 

om hun artistieke activiteiten te ontplooien. De vzw-structuur vormt een kader, waarbinnen op 



40 
 

transparante wijze financiële transacties kunnen plaatsvinden, een overzichtelijke communicatie kan 

worden gevoerd en overheidssteun kan worden aangevraagd. Alien Boussemaere (persoonlijke 

communicatie, 5 juni 2018) richtte Sonos vzw op om concerten te kunnen spelen met haar ensemble: 

“Sonos is gewoon een basisplatform, zodat we in regel zouden zijn met alles en zeker zijn dat we 

geen miserie krijgen.” Ook voor Wim Ramon (persoonlijke communicatie, 7 juni 2018) bood de vzw 

een juridische oplossing om zijn artistieke ambities te kunnen waarmaken: “De onderneming is 

opgericht om een aantal doelstellingen te kunnen realiseren die ik al had, die eigenlijk moeilijk in te 

passen waren in alleen maar mijn bijberoep.”  

Karel Van Ransbeeck (persoonlijke communicatie, 6 juni 2018)  treedt op als cultuurambassadeur en 

probeert via kunst een universele taal en tolerante samenleving te creëren:  

Voor mij is dat als artiest ook een soort maatschappelijk engagement. Ik heb lang gezocht 

wat ik als poppenspeler kon doen – zeker op dat moment waren de poppentheaters in 

Vlaanderen toch redelijk entertainend gericht bezig – wat kan je dan als artiest met je 

expressievormen betekenen in zo’n maatschappelijke context? 

Drempels 

Microniveau 

De drempels op microniveau beschrijven de moeilijkheden die een beginnend ondernemer ervaart 

op individueel niveau of op organisatieniveau. Het element dat in deze context het meest werd 

aangehaald, was het gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring binnen het team. Deze drempel 

kwam vooral bij de beginnende ondernemers ter sprake. De ervaren ondernemers wijten hun succes 

op dit vlak aan het feit dat ze zelf over voldoende zakelijke knowhow beschikten of zich reeds vanaf 

het begin omringden met ervaringsdeskundigen binnen hun team. Enkelen onder hen ervoeren het 

gebrek aan kennis en ervaring bijgevolg wel op individueel niveau, maar niet op organisatieniveau. 

Hans Focking (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) werd door de initiatiefnemers van InTeam 

producties gevraagd als zakelijk adviseur om hun eigen gebrek aan kennis en ervaring op te vangen: 

“Ik denk dat de initiatiefnemers vooral aangelopen zijn tegen het gebrek aan ervaring, dat ze wel 

heel gemotiveerd en heel ambitieus en gedreven waren, maar gewoon opliepen tegen alles waar ze 

nooit mee te maken hadden.” Ook Wim Ramon (7 juni 2018) ziet hoe het gebrek aan zakelijke kennis, 

vaardigheden en ervaring het ondernemerschap belemmeren in de muzieksector:  

Er worden voortdurend projecten opgezet en weer stopgezet, maar ik merk wel vaak dat dat 

een beetje te weinig ondersteund wordt op zakelijk vlak. . . . Er zijn heel veel mensen met 

heel veel ideeën, maar eigenlijk zit daar geen zakelijke visie achter.  
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Als tweede belangrijke drempel tijdens de opstartfase kwam de hoge werkdruk naar voren, in 

combinatie met een tekort aan middelen om arbeidsprestaties correct te vergoeden of bijkomstig 

personeel aan te werven. Ook op individueel vlak ondermijnt deze financiële druk vaak de 

aantrekkelijkheid om een eigen onderneming op te richten. Martine Decroos (persoonlijke 

communicatie, 13 juni 2018) stelt dat deze drempel bij de huidige generatie als bepalende factor 

geldt:  

Ik denk dat meer en meer jongeren bang zijn [om te ondernemen] omwille van de werkdruk 

en het papierwerk. Ik heb soms een beetje het gevoel dat pas afgestudeerden liever snel 

gesetteld zijn en dat als prioriteit naar voren brengen en niet die passie hebben ten opzichte 

van een bepaalde job met een matig loon. 

Ook zelf ervaart ze na tien jaar het tekort aan middelen en personeel nog steeds als drempel:  

We zijn eigenlijk een beetje slachtoffer van ons eigen succes. We hebben heel veel aanvragen 

in binnen- en buitenland. We moeten heel vaak nee zeggen, omdat we eigenlijk 

onderbemand zijn om tournees te doen en de acteurs ook allemaal overbevraagd zijn. Je 

merkt wel dat het gewoon wat te veel wordt ofzo, dat we moeten zorgen dat we dan de 

juiste beslissingen nemen. 

Hans Focking (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) haalt aan dat het, omwille van een gebrek 

aan middelen, erg moeilijk is om competent personeel te vinden: “Dan is er natuurlijk nog de 

drempel van de bezetting van een stuk. Je wilt het liefst kwalitatief een zo goed mogelijke bezetting, 

maar je kunt geen salarissen betalen.” 

Ook bij Karel Van Ransbeeck (persoonlijke communicatie, 6 juni 2018) staan deze groeipijnen nog fris 

in het geheugen gegrift: 

Dat zijn de groeipijnen van die eerste jaren geweest. Dat je eigenlijk ineens iets professioneel 

wilt runnen, maar wordt geconfronteerd met het feit dat er maar 24 uren in een dag zijn en 

dat je helaas ook maar met een paar mensen aan de slag kunt om hen professioneel te 

kunnen verlonen. Dat maakt het moeilijk, want die mensen gaan er allemaal voor. Maar je 

bent heel snel uitgeblust omdat er zo veel takenpakketten zijn. 

Ten derde wordt meermaals de individuele verantwoordelijkheid van de ondernemers beschreven 

als drempel. Veel beginnende ondernemers hebben het gevoel dat ze weinig steun krijgen van 

andere leden van de organisatie of vanuit hun omgeving, hoewel ze de verantwoordelijkheden m.b.t. 

het ondernemerschap niet alleen wensen te dragen. Dat leidt tot een gevoel van individuele 

gehoudenheid en een tragere organisatieontwikkeling. Zo stelt Alien Boussemaere (persoonlijke 
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communicatie, 5 juni 2018) voor om samen met de andere leden een managementcursus te volgen 

om de bestuurstaken beter te kunnen verdelen en controleren. Ook Wim Ramon (persoonlijke 

communicatie, 7 juni 2018) ervaart dat hij te veel verantwoordelijkheden zelf opneemt: “Ik doe 

eigenlijk heel veel zelf. De bedoeling is dat dat verandert, dat de andere leden ook meer gaan doen. 

Het is vaak één trekker in het begin.” Michel Labruyere (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) 

bevestigt dit: “Het is nog te veel een one man show. Het is nog te veel één iemand, die aan de kar 

moet trekken. En daardoor loopt het ook soms wat traag.” 

Een sterke organisatiecultuur met gedeelde waarden, visies, ambities en verwachtingen is bepalend 

voor het succes van een onderneming. In de beginfase resulteert dit vaak in persoonlijke fricties 

tussen de initiatiefnemers, die de ontwikkeling en groei van de organisatie belemmeren. Dit was ook 

het geval bij InTeam producties (Focking, H. persoonlijke communicatie, 29 mei 2018): “Er kwamen 

verschillen naar boven rond wat ze met de vzw op termijn wilden . . . , die zeg maar het collegiaal 

samenwerken lastig maakten. Dus persoonlijke fricties liggen ten grondslag aan waarom zo’n club 

dan uit elkaar valt.” 

Ook het beperkte netwerk van een beginnende organisatie is een drempel. Deze overtuiging werd 

niet door alle respondenten gedeeld en lijkt afhankelijk van de grootte, verscheidenheid en 

bereikbaarheid van het persoonlijke netwerk van de ondernemers. Netwerking loopt volgens velen 

onder hen immers vanzelf, maar het is moeilijk om een netwerk uit te bouwen vanuit het niets. Dat 

bevestigt ook Anna Van Steenwinkel (persoonlijke communicatie, 7 juni 2018): “Mensen zeggen altijd 

dat je moet netwerken, maar dat is moeilijk als je echt gewoon nog niks hebt van een netwerk. 

Eenmaal dat je daar zo binnen bent, begint dat wel te rollen.” 

Een volgende moeilijkheid is het bewaren van continuïteit op vlak van personeel, beleid en werking. 

Michel Labruyere (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) zag projectmatig werken als drempel 

voor het succes van zijn orkest:  

Een groot frustratiepunt was dat je op projectmatige basis niet de kwaliteit kunt leveren, die 

je nodig hebt om in het artistieke werkveld concurrentie te kunnen zijn voor de artiesten die 

al wel sterk staan in dat veld. . . . Het eerste obstakel was dus om dat te elimineren, om vaak 

bij elkaar te kunnen komen als ensemble. Tijd. 

Bij Theater De Spiegel zorgde discontinuïteit op vlak van het personeelsbestand dan weer voor de 

nodige moeilijkheden (Van Ransbeeck, K., persoonlijke communicatie, 6 juni 2018): “De 

organisatieontwikkeling was moeilijk. Die ploeg moet zich vormen. Om de paar jaar krijg je ook weer 

een nieuwe ploeg. Mensen verdwijnen of merken dat hun ambitie niet waargemaakt kan worden . . . 

of hadden andere verwachtingen.” 
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Vaak blijkt het tijdens een beginfase ook moeilijk om de balans tussen de zakelijke en artistieke 

werking te bewaken. Een tekort aan middelen en personeel is hier vaak de oorzaak voor en 

bemoeilijkt de professionalisering en het cultural governance van de organisaties. In het geval van 

InTeam producties was het moeilijk om de zakelijke en artistieke werking van elkaar te scheiden in 

functie van professionalisering (Focking, H., persoonlijke communicatie, 29 mei 2018): 

Drie van de oprichters waren ook uitvoerend artiest, dat was heel slecht. Dat functioneerde 

niet, omdat je dan zit met wat men in Nederland de pettenstructuur noemt; de ene keer heb 

je de pet van bestuurslid en de andere keer ben je uitvoerend artiest.  

Daartegenover bemoeilijkt een scheiding van het artistieke en zakelijke team vaak net de 

samenwerking door wederzijds onbegrip (Pollet, F., persoonlijke communicatie, 4 juni 2018): 

Ik heb heel dikwijls ondervonden dat de kloof tussen het managementteam en de uitvoerder 

veel te groot is. De manager kan te weinig denken als artiest en de artiest weet niet wat een 

manager moet doen, alvorens de artiest kan tonen hoe goed hij is. 

Mesoniveau 

De vijf belangrijkste drempels op mesoniveau zijn het overaanbod, de hoge productiekosten van 

podiumperformances, de zoektocht naar geschikt personeel met de vereiste competenties, de macht 

van de klanten en de negatieve connotatie van ondernemerschap binnen de kunstensector. 

Het podiumlandschap is verzadigd. Het aanbod is groter dan de vraag, waardoor de verschillende 

gezelschappen moeten concurreren om klanten en publiek. Bijgevolg kiezen cultuur- en 

kunstencentra voor de garantie van traditionele programmatie en tonen ze weinig risicobereidheid 

ten opzichte van jonge gezelschappen. Bovendien stelt de overheid ook slechts een beperkt 

cultuurbudget ter beschikking en moeten de vele gezelschappen dus eveneens concurreren om 

middelen. Deze concurrentiestrijd leidt tot individualisme.  

Karel Tuytschaever (persoonlijke communicatie, 11 juni 2018) ziet het overaanbod in de sector als 

een uitdaging om zich nog beter te positioneren in de markt via een optimale communicatie en 

timing. Toch beseft hij dat dit optimisme niet alle beginnende ondernemers gegund is: “Naargelang 

het type ondernemer dat je bent, wil je dat [grote aanbod] ofwel nog meer benutten om je te 

positioneren ofwel geef je het dan op.” Michel Labruyere (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) 

wijst op de risicomijdende houding van de Vlaamse cultuurcentra: “Beginnende ensembles, die 

vissen toch wel vaak achter het net. Het is heel moeilijk om je voet tussen de deur te krijgen.” Hans 

Focking (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) legt de focus op de machtspositie van de grote 

spelers in het landschap: “De concurrentie zijn natuurlijk de grote spelers die publieksspektakels 
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maken. Die krijgen natuurlijk veel meer aandacht van de media en het grote publiek. Dat geldt 

eigenlijk voor elke kunstvorm.” 

De hoge productiekosten van podiumkunstenproducties zijn vooral te wijten aan de loonkosten 

m.b.t. menselijk kapitaal, auteursrechten, techniek, decor en rekwisieten. Karel Van Ransbeeck 

(persoonlijke communicatie, 6 juni 2018) wijst in dit opzicht ook op het feit dat het binnen de sector 

vaak voordeliger is om minder te produceren:  

Toen x erbij kwam als zakelijke directeur was het veel spelen en veel verkopen tot we 

merkten dat we ons failliet speelden. Er werd zoveel gespeeld en zoveel gecreëerd dat de 

kosten hoger waren dan de opbrengsten. 

 Deze stelling houdt verband met de wet van Bowen en Baumol (1966), die stellen dat de sector te 

kampen heeft met een productivity lag, waarbij de variabele kosten per eenheid niet dalen, 

naarmate de output stijgt. Net zoals bij andere diensten vallen de productie en consumptie van 

podiumperformances immers samen, waardoor de productiviteit niet verhoogd kan worden. Onder 

invloed van inflatie en stijgende loonkosten, worden de productiekosten dus steeds duurder. Met 

het oog op culturele participatie, stijgen de ticketprijzen (variabele inkomsten) echter niet evenredig 

mee met de kosten, waardoor de organisaties beroep doen op externe financiering zoals subsidies. 

Deze vaste inkomsten zijn echter beperkt in omvang, waardoor organisaties vaak meer verlies krijgen 

naarmate ze meer produceren. Elk alternatief om kosten te besparen, betekent meestal een 

inperking van de artistieke kwaliteit, wat Bowen en Baumol benoemen als het artistic deficit 

(Heilbrun, J., 2003).  

Als derde factor werd meermaals het vinden van geschikt personeel aangehaald. Volgens Francis 

Pollet (persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) gaat hiermee ook het nodige geluk gepaard: “Je moet 

de juiste mensen op het juiste tijdstip tegenkomen en die opportuniteit dan ook grijpen.” Actief 

zoeken kan natuurlijk dit proces versnellen: “Ik heb ook een netwerk om screening te doen van het 

artistieke niveau, om nieuwe talenten te ontdekken.” Bovendien vereisen podiumkunsten vaak zeer 

verscheiden competenties van de artiesten, omwille van het interdisciplinaire karakter (Focking, H., 

persoonlijke communicatie, 29 mei 2018): “Het product zelf is ook complex in de zin van het genre 

musical. Dat is eigenlijk zowel acteren, als dansen, bewegen als zingen. Dus die drie disciplines vragen 

uitzonderlijke kwaliteiten van mensen.” 

Een vierde problematiek op sectorniveau is de macht van de klanten. Alternatieve financiering is 

moeilijk en tijdrovend, aangezien het vaak gaat over een nichepubliek. Daarnaast moet ook de 

ethische component in rekening worden gebracht. Sponsoring of mecenaat zijn daarom niet 

vanzelfsprekend. Deze financiële druk wordt nog vergroot door de lage uitkoopsommen enerzijds en 
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onvoorspelbare ticketinkomsten anderzijds. Haast alle ervaren ondernemers stellen dat aanvullende 

financiering niet vanzelfsprekend is. Koen Maes (persoonlijke communicatie, 25 juni 2018) vertelt 

hierbij het volgende:  

Alternatieve financiering vinden, is ongelofelijk tijdsintensief en los daarvan is dat heel 

afhankelijk van het netwerk dat je hebt. . . . Dan mag het aanbod zo sterk zijn als je wilt; als je 

in een niche actief bent, gaat je netwerk ook heel klein zijn van mensen die daar echt in 

geloven. Om daar de business angels en andere angels te vinden, dat is niet eenvoudig. . . . 

De Tax Shelter openstellen voor de muzieksector zal de druk van de ketel wat verlichten 

misschien, maar dan is de vraag wat de Vlaamse Gemeenschap gaat doen met de 

subsidiepolitiek. Dat is een tweesnijdend zwaard een beetje. 

Een laatste drempel is de negatieve houding binnen de cultuursector t.a.v. ondernemerschap. Vele 

kunstenaars hebben weinig kennis over dit thema en associëren het onterecht met 

commercialisering of winstbejag. Dat merkte ook Wim Ramon (persoonlijke communicatie, 7 juni 

2018) op:  

Muzikanten hebben soms een heel vertekend beeld van ondernemerschap. . . . Ze zijn dan 

zogezegd heel links en open minded, maar ik merkte daar toch nogal veel vooroordelen. . . . 

Dat duidt er ook op dat er veel muzikanten daar gewoon echt niets van weten.  

Macroniveau 

De voornaamste drempels op macroniveau houden verband met het overheidsbeleid, de 

maatschappij en het onderwijs. Op vlak van het overheidsbeleid werden door bijna alle 

respondenten de administratieve regelzucht en bureaucratie aangekaart. Verder kwam ook de hoge 

loonkost aan bod. Daarnaast beschikt de cultuursector over een zeer beperkt budget aan 

overheidssteun, waardoor het moeilijk is om subsidies te verkrijgen. De subsidiepolitiek wordt 

daarnaast negatief geëvalueerd op basis van een onduidelijk visie op de podiumkunsten, 

incompetente beoordelingscommissies, het marktgerichte denken, een traagheid m.b.t. nieuwe 

kunstvormen of formats, een indeling volgens afgelijnde disciplines, de focus op bewoording en een 

gebrek aan structurele trajectondersteuning. Op maatschappelijk niveau gelden de lage status van 

cultuur en de opkomst van de beleveniscultuur als voornaamste drempels. Binnen het hoger 

kunstonderwijs zijn de opleidingsonderdelen m.b.t. ondernemerschap nog niet concreet of praktisch 

genoeg.  

Zowel de beginnende als ervaren ondernemers storen zich aan de verregaande regelzucht, die 

verbonden is aan het oprichten en runnen van een vzw. Hans Focking (persoonlijke communicatie, 29 

mei 2018) verwoordt de problematiek als volgt: “België heeft Nederland ingehaald qua regelzucht en 
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bureaucratie. Ik vind het bijna Kafka worden. . . . Het is echt onwaarschijnlijk complex voor een 

beginnende onderneming.” Ook Karel Tuytschaever (persoonlijke communicatie, 11 juni 2018) 

beklaagt zich over de regelzucht uit de cultuursector: “Het landschap is gewoon vol, waardoor je 

meer regels krijgt. . . . Daardoor plamuur je alles nog meer als een moeras dicht, waardoor het als 

beginnend ondernemer ook vaak echt oprecht moeilijk is om het goed te kunnen doen.” 

Ondanks deze bureaucratische regelgeving, heerst er bij de respondenten nog steeds veel 

onduidelijkheid m.b.t. de administratieve procedures, richtlijnen en voorwaarden. De informatie is 

verspreid, moeilijk verwoord en niet gebruiksvriendelijk. De administratie en het bestuur van de vzw 

nemen proportioneel te veel tijd in beslag, waardoor jonge organisaties niet voldoende kunnen 

focussen op hun artistieke product. Karel Van Ransbeeck (persoonlijke communicatie, 6 juni 2018) 

bevestigt dit: “Soms wordt het [beleid] dan te veel aan regeltjes en reglementjes verbonden. . . . Het 

is op dat vlak toch een moeilijk kluwen om daar je weg in te vinden.” 

Koen Maes (persoonlijke communicatie, 25 juni 2018) beschouwt de hoge loonkost als drempel voor 

ondernemerschap: “Loonkost is voor de werkgever super hoog en wat overblijft voor de werknemers 

is laag. Als dat aantrekkelijker kan gemaakt worden, is het natuurlijker voor iedereen beter. Maar dat 

is een dooddoener waarschijnlijk.” 

Karel Van Ransbeeck (persoonlijke communicatie, 6 juni 2018) wijst op het beperkte cultuurbudget: 

Er zijn de laatste jaren minder middelen. Niemand heeft gekregen wat hij gevraagd heeft, terwijl 

dat de belofte was. Maar oké, dat is dan de kool en de geit willen sparen, zodat er zoveel 

mogelijk gezelschappen overeind blijven. Er zijn er al genoeg verdwenen. 

Koen Maes (persoonlijke communicatie, 25 juni 2018) herinnert zich hoe moeilijk het daarom was 

om als nieuwe kunstvorm erkend te worden door de overheid: 

Ze hebben twee keer een aanvraag ingediend voor structurele subsidies, maar toen was het 

orkest echt de vreemde eend in de bijt. De muzieksector werd toen gedomineerd door klassieke 

muziek. Brussels Jazz was een van de eersten . . . die kwam knabbelen aan die koek van 

subsidies, die vooral aan klassieke muziek werden uitgereikt. Dus het was niet zo simpel. 

Ook de jonge organisatie Poolster Producties (persoonlijke communicatie, 7 juni 2018) diende reeds 

tevergeefs enkele subsidiedossiers in. Zij vinden het vooral jammer dat artistieke zelfredzaamheid 

enerzijds gestimuleerd wordt vanuit het beleid, maar anderzijds bestraft wordt op grond van 

commercialisering. 



47 
 

We hebben eigenlijk gewoon zo’n klein duwtje in onze rug nodig. Nu zijn we gewoon heel de tijd 

gratis aan het werken en er zijn gewoon kosten die erbij komen. . . . Maar vaak willen mensen 

ons dat niet geven, omdat we dan toch te commercieel denken. Ik vind dat ook wel wat raar. 

Want commercieel is dat je echt gewoon winst wilt maken, terwijl we eigenlijk echt gewoon ons 

brood daarmee willen verdienen. Dat mag dan precies niet. Eigenlijk mag je precies niet uw 

brood verdienen met waarvoor je subsidies aanvraagt. 

Karel Tuytschaever (persoonlijke communicatie, 11 juni 2018) bemerkt bij de overheid een gebrek 

aan visie op de sector, een focus op bewoordingen en een traagheid m.b.t. nieuwe formats die 

moeilijk onder te brengen zijn onder de bestaande disciplines:  

Zowel op zakelijk als artistiek vlak is soms de visie niet zo duidelijk, waardoor je niet weet 

waar je naartoe moet schrijven. . . . Daar word je dan van de overheid uit vaak op 

afgerekend. Dat vind ik soms ontmoedigend, omdat sommige mensen wel weten waar ze 

mee bezig zijn, maar die vertaling nog niet hebben van hoe je dat moet verkopen. . . . Ik heb 

nu het gevoel dat ik wel transdisciplinair werk. . . . Maar transdiscipline houdt ook in dat de 

bewoording er nog niet altijd is, omdat het gaat over ervaring. . . . Het wordt zo diffuus, dat 

het moeilijk te labelen valt. Doordat het moeilijk te labelen valt, wordt het moeilijk te 

programmeren. 

Ook Karel Van Ransbeeck (persoonlijke communicatie,  6 juni 2018) kwam reeds in de problemen 

door de categorisering binnen de podiumkunsten: “Dat werd dan niet erkend als een 

dansvoorstelling, want er was niet genoeg dans. Het werd niet erkend als muziektheatervoorstelling, 

want het was niet genoeg muziek. . . . Dus dat was moeilijk.” 

Kevin Voets (persoonlijke communicatie, 15 juni 2018) stoort zich aan de focus op bewoording. 

Bovendien zijn de slaagkansen van subsidieaanvragen afhankelijk van de beoordelaars in kwestie:   

Het is altijd proberen om op een zo helder mogelijke manier de boodschap te formuleren. Of 

dat lukt of niet, is heel afhankelijk van wie er toevallig in een commissie zit . . . en toevallig 

iets kent van de organisatie of sector. De laatste beoordelingsronde werden wij beoordeeld 

door een commissie waarbij geen enkele beoordelaar producent was van muziek. Dat is een 

problematische dialoog die je dan moet opstarten. 

Hoewel enkele respondenten open staan voor meer onafhankelijk ondernemerschap in de 

podiumkunsten, vinden enkele ondernemers het ook jammer dat de overheid probeert om de 

cultuursector te laten functioneren volgens marktprincipes van vraag en aanbod. Michel Labruyere 

(persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) stelt dat het conserveren en publiek tonen van cultureel 
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erfgoed aan een geïnteresseerd nichepubliek zeker even waardevol is als commerciële, 

interdisciplinaire bewerkingen voor de massa:  

Ik vind dat ook een stuk van wat je doet als klassiek ensemble; het onderhouden van een 

bepaald cultureel erfgoed. . . . Dat heeft ook waarde op zich. Ik denk als wij daar achter staan 

als jonge mensen en we kunnen dat ook uitstralen met de juiste energie, dan kun je dat echt 

wel overbrengen. Dat hebben we ook wel ervaren, maar het probleem is natuurlijk dat er 

daarvoor geen ruimte is.  

Wim Ramon (persoonlijke communicatie, 7 juni 2018) bevestigt dit en ziet de drang naar vernieuwing 

en artistiek experiment binnen het gesubsidieerde circuit eerder als een nadeel. Volgens hem wilt 

een groot deel van het publiek simpelweg kwalitatieve inhoud zonder meer:  

Volgens mij zijn ze een beetje hun eigen doodvonnis aan het tekenen doordat ze heel 

eclectisch aan het programmeren zijn. Ze gaan heel erg de experimentele toer op en er is een 

deel van het publiek dat daar niet om vraagt. Ze maken zo heel expliciete statements met 

hun programmatie en – je weet ook wel als je extreem gaat dat je ook wel ergens een 

verenging krijgt. 

Andere ondernemers weerleggen dit en beargumenteren dat interdisciplinariteit, artistiek 

experiment en vernieuwing net ontstaan onder invloed van de huidige beleveniscultuur, op vraag 

van het publiek. Alien Boussemaere (persoonlijke communicatie, 5 juni 2018) kiest met haar jonge 

ensemble resoluut voor interdisciplinaire samenwerkingsprojecten: “Het publiek is zo visueel 

geworden, dat ze niet meer alleen kunnen luisteren.” Ook Kevin Voets (persoonlijke communicatie, 

15 juni 2018) bevestigt dit idee:  

De tijd dat je een kwintet van Schubert kon brengen met nog iets van Milhaud en Messiaen 

erbij . . . is voorbij. Er moet een goede reden zijn waarom je programmeert en er moet 

gewoon een boodschap gebracht worden, die je toelaat mensen te bereiken en hun interesse 

op te wekken. 

Karel Van Ransbeeck (persoonlijke communicatie, 6 juni 2018) betreurt het feit dat cultuur steeds 

marktconformer moet opereren, terwijl cultuur zou moeten gelden als basisrecht in een 

democratische samenleving. Hij oppert voor meer solidariteit in onze huidige maatschappij:  

In deze contreien mogen wij ondernemen, mogen wij van alles doen, maar vooral creperen. 

Dat vind ik verkeerd. Het is niet omdat een onderneming goed draait, dat je ze niet moet 

ondersteunen. Je hebt die plicht als maatschappij om dat te ondersteunen. Dat is iets wat 



49 
 

vandaag ongelofelijk in vraag gesteld wordt en waar ik het niet mee eens ben. In tegendeel; 

ik vind dat we meer solidair moeten zijn. 

Als laatste bemerking t.a.v. het overheidsbeleid haalt Kevin Voets (persoonlijke communicatie, 15 

juni 2018) het gebrek aan trajectbegeleiding aan. Volgens hem is er veel projectondersteuning, maar 

is de overgang naar structurele steun voor beginnende gezelschappen erg moeilijk:  

Enerzijds worden er heel veel kansen geboden, zijn er heel veel instrumenten en is er best 

wel een aanzienlijke financiële ondersteuning vanuit verschillende overheden. Er zijn 

mogelijkheden via de stad, via het Kunstendecreet of via de organisaties zelf, een rol die 

grotere huizen bijvoorbeeld opnemen. Er is een heel goede basis om te starten, maar het 

blijft heel moeilijk, misschien wordt dat wel moeilijker en moeilijker, om daar een structureel 

karakter aan te verlenen.  

Een andere drempel, verbonden aan de beleveniscultuur, is het tekort aan media-aandacht voor de 

kunsten. Hans Focking (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) vertelt:  

Dat is natuurlijk wel iets . . . dat voor de hele sector een probleem is; dat de media nauwelijks 

nog aandacht aan de kunsten besteden. Er wordt heel weinig gerecenseerd. . . . Er moeten 

BV’s in zitten die bekend zijn van de soaps, anders wordt er niet over geschreven. Dat is echt 

een groot probleem voor de sector om zich te handhaven en om te kunnen groeien en om 

mee te kunnen. 

Naast de huidige beleveniscultuur, belemmert ook de lage status van cultuur het ondernemerschap. 

Doordat de overheden sterk besparen op cultuur en de economische impact ervan niet erkennen, 

dragen ze deze visie over op de samenleving. Dat ervaart ook Koen Maes (persoonlijke 

communicatie, 25 juni 2018):  

Ondernemerschap in de kunsten, dan kom je snel bij het verhaal van de subsidietoestanden 

en de perceptie van belastinggeldverspillers. . . . Nu is dat precies weer een beetje uit de 

picture, maar een paar jaar geleden was dat toch wel een sterk discours, terwijl in andere 

sectoren met veel meer belastinggeld gegoocheld wordt dan in onze sector. Dat is peanuts 

bij ons. 
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Succesfactoren 

Om de succesfactoren voor ondernemerschap te bepalen, is het uiteraard belangrijk om dit succes 

allereerst te definiëren. De verschillende respondenten werden dan ook gevraagd naar hun 

persoonlijke succesdefinitie. Succes hangt in de meeste gevallen samen met persoonlijke voldoening, 

erkenning door de omgeving en de specifieke artistieke missie en visie per organisatie. Francis Pollet 

(persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) verwoordt zijn definitie als volgt:  

Hoe definieer ik succes? Als je er zelf heel veel voldoening uithaalt, als ik het graag doe. Dat 

vind ik belangrijk. Als je waardering krijgt voor je werk uiteraard. Maar bon, dat is al een 

gevolg, dat moet je afdwingen en naartoe werken. Er zijn drie dingen die succes bepalen: 

hard werken, hard werken en hard werken. 

Sommige succesfactoren hebben de ondernemers zelf in de hand, andere dan weer niet. We spreken 

over respectievelijk een interne of externe beheersingsoriëntatie of locus of control (Lefcourt, 1991). 

Michel Labruyere (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) vat de succesfactoren voor 

ondernemerschap als volgt samen: “Wat je nodig hebt als beginnend ondernemer? Tijd, ruimte en 

geld.” Deze drie factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden deels bepaald door de 

omgeving. Francis Pollet (persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) licht zijn beheersingsoriëntatie 

toe:  

Die dingen [inhoudelijke en menselijke factoren] kan je van in het begin aanpakken: de 

artistieke visie, de doelstellingen, het amicale in de groep, de kwaliteit, het hoog niveau. Het 

zakelijke en het financiële moet je van in het begin proberen aan te pakken, maar dat is een 

veel langere weg. Dat is een moeilijk parcours. Dat heb je minder in de hand. 

Financiële factoren 

Op financieel vlak gelden een goed financieel management, een persoonlijke financiële buffer van de 

ondernemers, de goodwill van sponsors en mecenassen, de Tax Shelter en structurele 

subsidietoelagen als de vijf voornaamste succesfactoren.  

Financieel management en liquiditeitsplanning zijn volgens de ervaren respondenten belangrijk om 

de financiële positie van de organisatie te bepalen en om te kunnen plannen op lange termijn. Zeker 

beginnende ondernemers met grote investeringen moeten hun liquiditeit in de gaten houden. De 

organisaties jonger dan een jaar keren zichzelf voorlopig geen loon uit en maken zich dan ook niet 

meteen zorgen op vlak van liquiditeit. Zij zijn vooral gefocust op het verwerven van inkomsten. 

Een persoonlijke financiële buffer is belangrijk om de financiële druk op te vangen, waar de 

ondernemers mee geconfronteerd worden. Deze buffer laat hen toe om on(der)betaald te kunnen 
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werken of om zelf startkapitaal in de vzw te kunnen injecteren. Koen Maes (persoonlijke 

communicatie, 25 juni 2018) doet de financiële realiteit van beginnende organisaties uit de doeken: 

“De eerste inkomsten die binnenkomen, zijn vooral van uitkoopsommen en van je eigen spaarpot, je 

buffer. . . . Ik zeg niet dat je dat moet investeren, maar dat is nodig om zelf te overleven.” Alien 

Boussemaere (persoonlijke communicatie, 5 juni 2018) ondervindt bij haar ensemble dezelfde trend: 

“We zijn voor onze concerten niet betaald geweest, . . . dat is oké. Geld van onze bankrekening halen 

en geven aan de vzw, dat doen we niet. Dat is een hele duidelijke afspraak die we gemaakt hebben.” 

Wim Ramon (persoonlijke communicatie, 7 juni 2018) leende zelfs een beperkt bedrag aan zijn 

onderneming: “Ons volgende concert hebben we verlies gedaan, in zoverre dat we nu beiden privé 

iets bijgepast hebben.” 

Enkele beginnende ondernemers deden voor hun eerste projecten beroep op de goodwill van 

sponsors of mecenassen. Volgens Hans Focking (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) kunnen 

ondernemers die hun debuut voorstellen, rekenen op steun en sympathie uit hun omgeving. Francis 

Pollet (persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) verwijst in dit opzicht naar een mix van geluk, passie 

en overtuigingskracht. Beide ondernemers merken op dat de artistieke bezieler zelf waarschijnlijk het 

beste in staat is om zijn omgeving te overtuigen: “Wie best zijn product verkoopt, is nog altijd de 

artiest zelf. Als ik het verhaal doe en de drive en het enthousiasme naar het project toe toon, kan ik 

dat nog altijd het beste overbrengen.” (Pollet, F., persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) 

Structurele subsidies bevorderen de professionalisering van podiumkunstenorganisaties. In de 

beginfase is deze vorm van steun echter niet van toepassing. Wel kan in dat geval indirecte 

subsidiëring een oplossing bieden. Dat geldt volgens Kevin Voets (persoonlijke communicatie, 15 juni 

2018) ook voor de Tax Shelter: “Ook al financier je je eigen werking niet met de Tax Shelter, is er toch 

productiebudget aanwezig in de sector, waardoor je daar nog altijd onrechtstreeks van kan 

profiteren.” Hans Focking (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) deed voor de meest recente 

productie van InTeam zelf beroep op de Tax Shelter. Ondanks zijn enthousiasme, ziet hij er ook het 

gevaar van in:  

Ik vind [de Tax Shelter] wel een belangrijke stap om ondernemerschap te bevorderen. Er valt 

ook wel over te discussiëren of dat wenselijk is, omdat het cultuurbeleid daardoor zwakker 

kan komen te staan en er nu een hele nieuwe financieringsvorm ontstaat die zich onttrekt 

aan artistieke beoordeling. . . . Persoonlijk ben ik niet bang van meer ondernemerschap in de 

kunsten. 

Cultureel ondernemerschap omvat hier de zoektocht naar nieuwe financieringsbronnen, het tot 

stand brengen van een ondernemend organisatieklimaat, het aantrekken van nieuwe 
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publieksgroepen en een gemeenschappelijke inzet om dat ondernemerschap daadwerkelijk te 

kunnen realiseren. Deze definitie wordt eveneens door de overheid gehanteerd (Hagoort, 2014). 

Menselijke factoren 

Ook op menselijk vlak kunnen vijf succesfactoren herkend worden: karaktereigenschappen, kennis en 

vaardigheden op artistiek en zakelijk vlak, ervaring op artistiek en zakelijk vlak, affiniteit met de 

sector, de organisatie en het doelpubliek en ten slotte het team.  

Doorheen de verschillende gesprekken kwam een brede waaier aan persoonlijkheidskenmerken aan 

bod, die het ondernemerschap bevorderen. Een succesvol ondernemer is volgens de elf 

respondenten: doelgericht, gedreven, energetisch, daadkrachtig, stressbestendig, ambitieus, 

gepassioneerd, creatief, idealistisch, vastberaden, volhardend, koppig, kritisch, perfectionistisch, 

leergierig, alert, open, flexibel en eerlijk. Hij/zij is een harde werker, leider, coördinator, planner, 

analysator en motivator en beschikt over doorzettingsvermogen, risicobereidheid, 

beslissingsvermogen, overtuigingskracht, discipline, intuïtie, luistervaardigheden en emotionele 

intelligentie. 

Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden met het vermogen om ideeën om te zetten in daden. 

Bovenstaande persoonlijke vaardigheden kunnen daarbij helpen. Hans Focking (persoonlijke 

communicatie, 29 mei 2018) benadrukt het belang van dergelijke ondernemingszin:  

Er zijn veel discussies dat directies van kunstgezelschappen vooral artistiek bevlogen moeten 

zijn. Maar als het geen ondernemers zijn, komt er volgens mij niet veel van zo’n onderneming 

terecht. Dus ik spreek nu altijd over artistiek ondernemerschap, omdat dat betekent dat je 

voorwaarden schept opdat kunst gemaakt kan worden. 

Volgens de respondenten spelen naast karaktereigenschappen ook kennis en vaardigheden een rol. 

Het gaat over vakinhoudelijke kennis en vaardigheden enerzijds en managementkennis en -

vaardigheden anderzijds. Daarnaast bevordert ook ervaring binnen de sector of als manager het 

succes van de organisatie. Deze ervaring kan zowel op amateurniveau, semiprofessioneel niveau als 

professioneel niveau opgebouwd worden. Het gaat dan respectievelijk over hobby’s, opleiding en 

beroepservaring. Theorie en praktijk dragen dus beide bij tot succes. Karel Van Ransbeeck 

(persoonlijke communicatie, 6 juni 2018) bevestigt deze stelling:  

Ik denk dat [opleiding als ervaring] beide noodzakelijk zijn, maar ik denk dat je eerst best 

werkt voor je de opleiding doet. . . . Ik denk dat dat een veel interessantere weg is, omdat je 

tenminste al een stukje ervaring hebt om gericht te kiezen. Ik denk dat de motivatie dan ook 

veel groter is. 
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Ook Martine Decroos (persoonlijke communicatie, 13 juni 2018) merkt dat zakelijke ervaring binnen 

het team het succes bevordert: “We hadden gewoon een heel goed zakelijk leider, die heel ervaren 

was, waardoor we niet met allemaal onervaren mensen samen opstegen. Ik denk dat het veel 

moeilijker is als je met allemaal mensen begint die het niet weten.” Ervaring kan je natuurlijk slechts 

al doende opbouwen: “Veel doen en veel proberen. Trial en error, dat is de enige bewoording die op 

mij past. . . . Hoe meer problemen je onderweg tegenkomt, hoe meer oplossingen je kan bedenken.” 

Als derde factor is de affiniteit met de sector, de organisatie en het doelpubliek van belang. Francis 

Pollet (persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) vertelt op welke basis hij zijn personeel selecteert: “Ik 

zoek altijd mensen die affiniteit hebben met de sector, affiniteit hebben met wat we doen. Als het te 

ver staat van hun interessesfeer, gaat dat niet lukken denk ik.” Martine Decroos (persoonlijke 

communicatie, 13 juni 2018) benadrukt het belang van voeling met het publiek: “Je moet natuurlijk 

de hartslag van de mensen die komen kijken blijven voelen.”  

De succesfactoren op vlak van het team zijn: geschikt personeel met aanvullende competenties; een 

positieve organisatiecultuur met gedeelde visies, waarden en ambities; een goede balans tussen 

continuïteit en vernieuwing in het personeelsbestand en ten slotte vertrouwen, begrip en overleg 

tussen de zakelijke en artistieke directies. Francis Pollet (persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) 

vindt de groepssfeer erg belangrijk: “Nog een ding op menselijk vlak wat ik wil toevoegen – dat is ook 

wel onze sterkte geweest – is dat we een groep gekneed hebben. Alle neuzen in dezelfde richting. Ik 

vind de sfeer super belangrijk.” Ook bij Studio Orka heerst een open sfeer, waarbij iedereen met zijn 

eigen capaciteiten mee bouwt aan een gedeelde ambitie: “Iedereen heeft zijn eigen capaciteiten. Ze 

hebben een groot vertrouwen in elkaar en luisteren goed naar elkaar. . . . We zijn nu op zoek naar 

een nieuwe zakelijk leider. Dat zal een van de grootste elementen zijn waar ik op zal hameren.” 

Binnen het artistieke team zoekt Studio Orka voortdurend naar nieuwe invalshoeken. Projectmatig 

werken met artiesten op freelance basis, vervult deze behoefte: “We hadden vroeger een artistieke 

basiskern. Die heb ik een paar jaar geleden ontmanteld. . . . Het is gewoon gezonder zo, anders raak 

je zo uitverteld of minder verrast. Als er dan een keer nieuwe invloed komt, is dat weer meteen 

creatiever.” (Decroos, M., persoonlijke communicatie, 13 juni 2018) 

Inhoudelijke factoren 

Het artistieke product zelf moet volgens de geïnterviewden eveneens voldoen aan enkele 

voorwaarden. Allereerst moet het getuigen van een artistieke visie en getoond worden op een 

volwaardige locatie met volwaardige entourage. Verder ligt de nadruk op kwaliteit, originaliteit, 

creativiteit, flexibiliteit en uniciteit. Enkele respondenten benadrukken ook het belang van 
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marktgerichtheid. Ten slotte is het, net als op vlak van personeel, belangrijk om een evenwicht te 

zoeken tussen continuïteit en vernieuwing.  

Alles vertrekt vanuit het inhoudelijke product en de artistieke visie:  

- “Het eerste wat je moet hebben, is gewoon een supersterk product.” (Labruyere, M., 

persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) 

- “Dat is misschien wel het allerbelangrijkste dat je kan doen als jonge organisatie; heel scherp 

definiëren wat je wilt doen en waarom.” (Voets, K., persoonlijke communicatie, 15 juni 2018) 

- “Als het artistiek product niet goed is, heeft het niet veel zin om aan iets te beginnen, want 

dan krijg je het niet verkocht.” (Maes, K. persoonlijke communicatie, 25 juni 2018)  

Vele beginnende ondernemers trachten zich flexibel op te stellen naar de klanten toe op vlak van 

artistieke formats. Het gaat dan meestal over kleinere bezettingen of alternatieve locaties. 

Desondanks zijn een volwaardige locatie en entourage onmisbaar om een artistieke product tot zijn 

recht te laten komen (Van Ransbeeck, K., persoonlijke communicatie, 6 juni 2018): 

Het gaat erover om goede artistieke producties te maken, het gaat over een goede 

entourage, het gaat erover iets volwaardigs te kunnen neerzetten, dat de producties ten 

volle tot hun recht komen en niet ergens als animatie gebruikt worden. Het moet op de juiste 

plekken staan. 

Flexibiliteit naar de klanten toe, getuigt van een zekere marktgerichtheid. In het geval van De Spiegel 

wordt ook het artistieke product deels aangepast aan de markt (Van Ransbeeck, K., persoonlijke 

communicatie, 6 juni 2018): 

De manier waarop ik vandaag werk is in feite om artiesten in confrontatie te brengen met 

een publiek, daar op te laten improviseren en van daaruit naar een productie te gaan. 

Vandaar dat die producties ook veel meer gedragen worden door het publiek en meer 

toegankelijk zijn. Dat is denk ik een groot verschil met veel andere gezelschappen. Wij 

denken tenminste al eens aan een publiek, veel andere kunstenaars zijn daar totaal niet mee 

bezig. 

Als laatste inhoudelijk element vertelt Karel Van Ransbeeck (persoonlijke communicatie, 6 juni 2018) 

over traditie versus vernieuwing op artistiek vlak: “Er zijn veel gezelschappen, maar er zijn weinig 

gezelschappen die blijven investeren in artistiek onderzoek; hoe je blijft verrassen en nieuwe 

invalshoeken probeert te zoeken. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen.” Hij verwijst hierbij naar 

de moeilijkheden die gepaard gaan met diversificatie (Ansoff, 1957), waar de focus ligt op nieuwe 

producten binnen nieuwe markten. Deze groeistrategie is risicovol, omdat de organisatie nauwelijks 
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ervaring heeft met zowel het product dat ontwikkeld moet worden als de markt (zoals weergegeven 

in Mulder, 2013). Net als vele andere artiesten heeft Karel Van Ransbeeck niet de neiging om zijn 

artistieke formats te herhalen. Daarnaast had hij in het verleden vaak telkens een nieuw doelpubliek 

voor ogen. Hoewel herkenbaarheid belangrijk is m.b.t. positionering en imago, is artistiek experiment 

volgens hem net zo waardevol.  

Organisatorische factoren 

Een flexibele organisatiestructuur, netwerk, partners, markt- en veldanalyse en een scheiding van de 

artistieke en zakelijke werking vergroten de slaagkansen van beginnende podiumkunstenorganisaties 

op organisatorisch vlak. Ook dienstverlenende instanties dragen hiertoe bij. 

Volgens Kevin Voets (persoonlijke communicatie, 15 juni 2018) impliceert een flexibele structuur 

lagere overheadkosten, wat ervoor zorgt dat de organisatie zich makkelijker kan aanpassen aan 

veranderingen in de omgeving:   

Hermes heeft echt heel bewust gekozen voor een flexibele set-up en werking. Als je ervoor 

kiest om met je basisfinanciering zoveel mogelijk mensen in vaste loondienst te nemen, zal je 

het moeilijker hebben om je aan te passen op het moment dat het financieel of op een of 

andere manier moeilijker gaat. 

Een tweede succesfactor op organisatorisch niveau is het netwerk. Uit de interviews bleek dat de 

respondenten het vaakst op hun netwerk terugvallen voor info en advies op zowel artistiek als 

zakelijk vlak. Daarnaast proberen ze hun publieksbereik te vergroten en (potentiële) klanten te 

bereiken. Via hun netwerk zoeken de respondenten ook naar partners, ambassadeurs, personeel, 

financiële ondersteuning en repetitie- of speelruimte. Het netwerk is een belangrijke hulp bij de 

ontwikkeling en groei van een organisatie:  

- “Netwerking is essentieel. Alles staat of valt met je netwerk.” (Ramon, W., persoonlijke 

communicatie, 7 juni 2018)  

- “Netwerken is niet altijd gemakkelijk, maar het helpt echt heel hard. Ik heb altijd mijn 

kaartjes en mijn flyers bij en deel die overal uit.” (Van Steenwinkel, A., persoonlijke 

communicatie, 7 juni 2018) 

De meeste bevraagde ondernemers zijn regelmatig bezig met het verzorgen en uitbreiden van hun 

netwerk. Spontaniteit en vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk (Pollet, F., persoonlijke 

communicatie, 4 juni 2018):  
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Een netwerk onderhouden, vraagt veel tijd. Dat is zeer intensief, maar je moet dat ook niet 

forceren. . . . Wees jezelf, dat is een vertrouwensrelatie die je opbouwt. . . . Neem de mensen 

mee in je drive en enthousiasme en zorg dat je een eerlijk en oprecht verhaal vertelt. 

Netwerking gebeurt in de meeste gevallen in functie van een bepaald project of bij specifieke noden. 

Netwerkevents zoals conferenties of pitches zijn niet in trek: “Het verzorgen en aanspreken van dat 

netwerk is het allerbelangrijkste. En dat natuurlijk proberen uitbreiden. Maar netwerken op recepties 

of conferenties, dat heeft in mijn ervaring gewoon niet zo heel veel zin.” (Voets, K., persoonlijke 

communicatie, 15 juni 2018) 

Uit de interviews bleek ook dat veel beginnende ondernemers zich niet comfortabel voelen om 

mensen aan te spreken met een bepaald motief in hun voordeel (Rom, L., persoonlijke 

communicatie, 7 juni 2018): “Ik vind dat vreselijk netwerken, ik haat dat echt. Ik probeer gewoon 

vriendelijk te zijn tegen mensen en als dat dan toevallig iemand is die mij ergens bij kan helpen, is dat 

mooi meegenomen.” Binnen de podiumkunstensector heerst bovendien een negatieve connotatie 

rond het begrip netwerking (Decroos, M., persoonlijke communicatie, 13 juni 2018): “Netwerken, ik 

vind dat een lelijk woord. Ik vind dat je gewoon goede producties moet maken en dan komt er veel 

vanzelf.” 

De juiste partners gelden als derde succesfactor. Het gaat in dit opzicht zowel over leveranciers, 

residentieplekken als coproducenten. Het grootste voordeel van residentieprogramma’s is de 

trajectondersteuning of professionele coaching door ervaringsdeskundigen. Vooral middeljonge 

organisaties kunnen hier profijt uit halen (Tuytschaever, K., persoonlijke communicatie, 11 juni 

2018):  

Misschien is [professionele coaching] als je begint niet echt noodzakelijk, dan is het al 

fantastisch dat je een ruimte en een klein budget krijgt. Maar ik heb het gevoel dat ik nood 

heb aan knowhow, spreiding en het geloof van plekken om te spelen. 

Het grootste voordeel van samenwerkingsverbanden is het bundelen van artistieke en zakelijke 

expertise en knowhow. Ook op vlak van spreiding en publieksbereik werpt het zijn vruchten af: “We 

doen meer en meer aan samenwerking. Zeker voor spreiding is dat heel belangrijk.” (Voets, K. 

persoonlijke communicatie, 15 juni 2018) 

Ook markt- en veldanalyse zijn een belangrijk ingrediënt voor succes. Zo’n analyse omvat volgens de 

respondenten onder meer observatie, internetresearch, SWOT-analyse en positioneringsoefeningen. 

Ook de timing t.o.v. andere programmaties is belangrijk bij het opstellen van de artistieke agenda. 

Michel Labruyere (persoonlijke communicatie, 29 mei 2018) gebruikt de concurrentie als rolmodel: 
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Je moet goed aftoetsen wat er om je heen gebeurt in het werkveld; kijken van wie doet dat 

nog meer en hoe pakt die dat aan, welke stappen heeft die gezet om zijn organisatie 

succesvol te krijgen. Ik denk dat dat allemaal een beetje erbij hoort als ondernemer, dat je 

gewoon altijd je blik open houdt om te zien wat er gebeurt. 

Een balans vinden tussen de artistieke en zakelijke werking geldt als een van de belangrijkste 

drempels op organisatieniveau. Zoals reeds eerder vermeld zijn vertrouwen, begrip en overleg in dit 

opzicht zeer belangrijke termen. Met het oog op cultural governance en professionalisering is het 

noodzakelijk om zakelijke en artistieke functies van elkaar gescheiden te houden. Daarnaast is het 

ook beter dat de verschillende bestuursorganen onafhankelijk opereren; met duidelijk afgebakende 

taken, een transparante werking en wederzijdse controlemechanismen. Cultural governance wordt 

als volgt gedefinieerd (Schramme, Schrauwen & Rommes, 2012):  

Cultural governance is de praktijk van goed bestuur voor culturele organisaties. Het bestuur van 

culturele organisaties stelt de uitvoering van de missie op lange termijn voorop door het bepalen van 

de strategie. Het bestuur vrijwaart hierbij de (artistieke) missie, de ethiek en de financiële gezondheid 

van de organisatie. In dit proces van cultural governance houdt het bestuur rekening met alle 

stakeholders (intern en extern) van de organisatie. 

In de opstartfase is cultural governance echter niet evident door een tekort aan personeel 

(Labruyere, M., persoonlijke communicatie, 29 mei 2018): 

Dat zijn dingen waarvan ik vind dat die los moeten staan, bestuur en orkest. In zo’n beginfase 

is dat natuurlijk in de meeste gevallen niet zo, maar natuurlijk is het gezonder voor een 

organisatie om het organisatorische deel op een bepaald punt opzij te zetten van wat er op 

artistiek vlak gebeurt, en ook sowieso dat er geen leden van het orkest meer in het bestuur 

zouden zitten. Dat zou echt een topstreven zijn, maar in deze fase zijn we daar absoluut nog 

niet aan toe. 

Tot slot wijzen vele beginnende ondernemers hun succes ook toe aan private en publieke 

dienstverlenende instanties zoals zelfstandige boekhouders, Cultuurloket of ArtistsUnited. Poolster 

Producties richtte onder begeleiding van Cultuurloket een vzw op: “We hadden sowieso eigenlijk ons 

ding al in ons hoofd. Het was gewoon praktisch en concreet hoe we dat gingen organiseren.” (Van 

Steenwinkel, A. persoonlijke communicatie, 7 juni 2018) 
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Externe factoren 

De externe succesfactoren hebben betrekking op de persoonlijke omgeving van de ondernemer, de 

sector, de markt en de maatschappij. Andere ondernemers in de directe omgeving van de 

onderneming kunnen een voorbeeldfunctie opnemen en helpen met informatie en advies. Op 

sectorniveau heeft een startende onderneming nood aan erkenning van zijn peers en de overheid. 

Met betrekking tot de markt spelen de grootte en aard van de markt, het groeipotentieel, de 

concurrentie en het marktaandeel een rol. Op maatschappelijk vlak bevorderen actuele 

maatschappelijke trends zoals digitalisering, groeiende vrijetijdsbesteding, hoger besteedbaar 

inkomen en lokalisering het ondernemerschap in de podiumkunsten. Bovendien vergroten de 

huidige samenlevingsproblematieken de noodzakelijkheid van bepaalde artistiek-inhoudelijke 

thema’s.  

Het overheidsbeleid binnen de sector kan ondernemerschap positief of negatief beïnvloeden. 

Erkenning van de overheid is belangrijk voor allerhande vormen van steun. Volgens Francis Pollet 

(persoonlijke communicatie, 4 juni 2018) doet de Vlaamse overheid wel zijn best om 

ondernemerschap te stimuleren:  

Ik denk ook dat Vlaanderen het pad wel effent voor mensen die ondernemend zijn. . . . Ze 

maken het dikwijls niet gemakkelijk vanwege allerhande administratie en rompslomp. Ook 

binnen de cultuursector moet je eerst bewijzen dat je die steun waard bent, voor ze ook 

meegaan in je verhaal en kansen voor jou creëren. Maar ik denk niet dat je kan zeggen dat je 

geen kansen krijgt. 

Als onderneming heb je een voordeel in het geval van een gunstige marktsituatie. Zo ervaart Poolster 

Producties weinig concurrentie en veel groeipotentieel binnen hun afzetmarkt (Rom, L. & Van den 

Acker, M., persoonlijke communicatie, 7 juni 2018):  

Ik denk wel dat er zeker een toekomst in zit, omdat er in Vlaanderen gewoon niet zo veel 

concurrentie op dat vlak is. Als ik over Poolster Producties vertel, . . . zijn de mensen altijd 

heel enthousiast. Ik denk dus dat er zeker een markt voor is. 

Ook Theater De Spiegel profiteert van de marktsituatie. De vraag naar theater voor de allerkleinsten 

is groot, het aanbod klein (Bossuyt, T. & Van Ransbeeck, K., persoonlijke communicatie, 6 juni 2018): 

“Wat een succesfactor is bij de Spiegel, is dat voorstellingen heel lang lopen en heel veel gespeeld 

worden. . . . Anderzijds zijn we ook uniek in Vlaanderen . . . Dat maakt ook dat daar een ontzettende 

vraag naar is.” 
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Op vlak van uitwisseling, communicatie en spreiding zorgen de digitalisering en nieuwe media voor 

succes (Ramon, W., persoonlijke communicatie, 7 juni 2018): 

Via het tijdperk van de sociale media, zie je heel veel bands en plaatsen die low profile zelf 

ondernemen. Mensen beginnen dat ook gewoon te worden en zien daar wel de charme van 

in. Er is wel een voedingsbodem voor zo’n initiatieven. 

Ook de groeiende vrijetijdsbesteding en het hoger besteedbaar inkomen hebben een gunstig effect 

op de publieksaantallen en bijgevolg op het succes van organisaties (Focking, H., persoonlijke 

communicatie, 29 mei 2018). Daarnaast biedt ook de opkomende interesse in eenvoud en 

lokalisering kansen op het gebied van cultureel ondernemerschap (Ramon, W., persoonlijke 

communicatie, 7 juni 2018):  

Er is wel vraag naar lokale initiatieven. Dat wordt echt wel geapprecieerd, dat hebben we 

gevoeld. . . . En er is er ook wel vraag naar weer een keer gewoon simpel een goede band in 

een goed zaaltje met een goede piano. Gewoon no nonsense, zonder een hele poespas erbij 

van arty farty. 

Maatschappelijke problematieken m.b.t. onze huidige samenleving kunnen als thema aangekaart 

worden binnen de podiumkunsten, wat de noodzakelijkheid van een voorstelling vergroot. Kunst kan 

op die manier het publiek confronteren of aanzetten tot reflectie en dialoog. Martine Decroos 

(persoonlijke communicatie, 13 juni 2018) deelt haar visie: “Ik vind wel dat er veel dingen gebeuren, . 

. . die wel de noodzaak vergroten waarom je een bepaald thema aankaart in een voorstelling. . . . 

Moeilijk vind ik dat niet, ik vind dat een uitdaging.” 

Volgens de meeste respondenten heerst er een positief ondernemingsklimaat in Vlaanderen. 

Mensen staan positief t.o.v. ondernemerschap en waarderen dergelijke initiatieven (Van Ransbeeck, 

K., persoonlijke communicatie, 6 juni 2018): “Ik denk dat we allemaal wel wat ondernemingszin 

hebben. . . . Ik denk dat er wel heel veel borrelt en er groeit hier wel wat. . . . Ik vind wel dat er een 

creatief klimaat is in Vlaanderen om dat te doen.” 
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Vergelijkende analyse 

De onderzoeksresultaten m.b.t. motivatiefactoren vertonen duidelijke overeenkomsten met de 

bevindingen uit de literatuurstudie, gebaseerd op voorgaande onderzoeken. De drivers op 

microniveau komen in grote mate overeen. Het grootste verschil is dat de respondenten uit dit 

onderzoek expliciet vermelden dat reeds verworven kennis, vaardigheden en ervaring niet aanzetten 

tot ondernemerschap en dus niet als driver gedefinieerd mogen worden, hoewel ze bijdragen tot het 

succes van een onderneming. Omgekeerd wordt een gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring 

wel als drempel beschouwd. Het streven naar status, macht en arbeidsvreugde geldt als algemene 

succesdefinitie voor ondernemerschap, hoewel status en macht binnen de cultuursector beter 

verwoord kunnen worden als erkenning en positionering. De drempels op microniveau zijn in dit 

onderzoek gelijkaardig, maar specifieker uitgewerkt. Een van de respondenten benadrukt dat de 

beperkte return on investment geen drempel vormt, aangezien intrinsieke motivaties binnen de 

sector domineren. De individuele financiële druk geldt dan weer wel als drempel. De meeste 

motivatiefactoren gelden zowel als driver als drempel. Autonomie gaat gepaard met individuele 

verantwoordelijkheid, artistieke ambitie hangt samen met discussies binnen het team. Op 

organisatieniveau werden in dit onderzoek ook nog het beperkte netwerk, de hoge werkdruk, het 

tekort aan middelen en personeel, het professionaliseringsproces en het bewaken van continuïteit 

als drempels aangehaald. 

Ook de motivatiefactoren op mesoniveau vertonen weinig grote verschillen. Volgens een van de 

respondenten geldt het amateurisme in de sector als driver om zelf te ondernemen, wat niet 

besproken werd tijdens de literatuurstudie. De bevraagde ondernemers ervaren daarnaast geen 

afname van publieksaantallen, maar beschouwen net de groeiende vrijetijdsbesteding als 

succesfactor op extern vlak. Bovendien ervaren de respondenten ook geen tekort aan advies en 

begeleiding in de sector. Ze verwijzen in tegenstelling daarvan naar de beschikbare dienstverlenende 

instanties als succesfactor op organisatorisch vlak. Wel halen enkele respondenten aan dat er 

misschien nog te weinig bekendheid is rond de verschillende opties. De financiële druk op 

sectorniveau valt volgens de respondenten ook niet louter te wijten aan de macht van klanten en 

concurrenten, maar ook aan beperkte mogelijkheden op vlak van alternatieve financiering omwille 

van het beperkte publieksbereik en ethische overwegingen. Daarnaast voegen ze de hoge 

productiekosten en productivity paradox toe als sectorspecifieke drempels.  

Ook op macroniveau kunnen gelijkaardige conclusies getrokken worden, hoewel de focus soms 

verschilt. Bijna alle ondernemers uit dit onderzoek gebruiken hun organisatiestructuur om een 

wettelijk kader te creëren voor hun artistieke activiteiten. Deze drijfveer kwam niet aan bod tijdens 

de literatuurstudie. Arbeidsstatuten en sociale zekerheid werden dan weer niet behandeld tijdens de 
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interviews, aangezien vooral individuele kunstenaars hier mee in aanraking komen. Ter compensatie 

daarvan voegden de respondenten nog enkele drempels m.b.t. het subsidiebeleid toe; namelijk de 

onduidelijke visie op cultuur, de traagheid t.a.v. nieuwe kunstvormen, de opdeling volgens 

disciplines, de neoliberale zienswijze, de focus op bewoording, het tekort aan trajectondersteuning 

en de incompetente beoordelingscommissies. Het auteursrecht werd in dit onderzoek eerder 

negatief onthaald, omwille van de hoge kosten die eraan verbonden zijn. Vanuit het perspectief van 

organisaties, blijkt dit dus eerder een drempel. Hiermee belanden we al snel bij de discussie van 

creative commons. Creative Commons wil een vrijer gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken mogelijk maken door bepaalde vormen van gebruik toe te staan via licenties. Op die manier 

is het gebruik van een bepaald werk niet gebonden aan omslachtige procedures van 

beheersvennootschappen m.b.t. toestemming en vergoeding (Poppunt, 2013). Ook op 

maatschappelijk vlak kwamen dezelfde elementen aan bod, hoewel de respondenten nog wijzen op 

de opkomst van de beleveniscultuur en het gebrek aan media-aandacht als drempels.  

De onderzoeksresultaten m.b.t. succesfactoren vertonen meer ongelijkheden met voorafgaand 

onderzoek dan de resultaten m.b.t. motivatiefactoren. Dit valt vooral te wijten aan het feit dat dit 

onderzoek specifiek focust op succesfactoren tijdens de beginfase van een onderneming. Enkele 

factoren uit de literatuurstudie m.b.t. vreemd vermogen of internationalisering zijn daarom niet van 

toepassing. Op inhoudelijk en financieel vlak waren de resultaten uit dit onderzoek uitgebreider en 

deels verschillend, aangezien de eigenheid van de sector hier een belangrijkere invloed op uitoefent. 

Zo worden sectorspecifieke financieringsvormen zoals de Tax Shelter, sponsoring en mecenaat door 

de respondenten gelinkt aan succes. Startkapitaal is niet vaak aanwezig in de cultuursector. Wel 

wijzen de respondenten op het belang van een persoonlijke financiële buffer om tijdens de beginfase 

onderbetaald te kunnen werken of geld in de organisatie te kunnen investeren. De lage 

overheadkosten gaan hand in hand met een flexibele organisatiestructuur. Op organisatorisch vlak 

waren de resultaten uit de literatuurstudie dan weer duidelijk vollediger. Hier worden aanvullend 

nog een ondernemingsplan op lange termijn, fondsenwerving, prijszettingsmechanismen en een 

communicatie- en marketingplan aangehaald. In dit onderzoek werden geen demografische 

variabelen opgenomen als potentiële succesfactoren op menselijk vlak, omwille van de kleine 

steekproef. Wel haalden de respondenten andere menselijke succesfactoren aan zoals de balans 

tussen continuïteit en vernieuwing op vlak van personeel en affiniteit met de sector, de organisatie 

en het doelpubliek. Op extern vlak, werd tijdens de interviews niet gesproken over de elasticiteit van 

de vraag. Nochtans kan dit binnen de cultuursector interessante opties openen. Wel benoemen de 

respondenten op extern niveau voorbeeldfiguren uit hun persoonlijke omgeving en de erkenning van 

peers en overheid als belangrijke succesfactoren. 
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De onderzoeksresultaten komen in grote mate overeen met de bevindingen uit voorgaand 

onderzoek. De meeste verschillen houden verband met de specifieke context van dit onderzoek, dat 

zich via kwalitatieve diepte-interviews toelegt op beginnende organisaties. Door de kleine steekproef 

werden geen demografische variabelen in rekening gebracht. Enkel organisaties jonger dan vijf jaar 

werden bevraagd, waardoor aspecten als internationalisering of vreemd vermogen (nog) niet van 

toepassing zijn. De overige verschillen zijn grotendeels te wijten aan de eigenheid van de 

podiumkunstensector. Zo is er binnen deze context geen startkapitaal aanwezig, maar kan een 

persoonlijke financiële buffer van de ondernemers het on(der)betaald werken tijdens de beginfase 

opvangen. Podiumkunstenorganisaties streven bovendien niet naar winst, status of macht; maar 

naar erkenning door de maatschappij, het werkveld en de overheid.  

Enkele vaststellingen uit voorgaand onderzoek worden echter door de respondenten ontkend of 

tegengesproken. Zo stellen zij dat kennis, vaardigheden en ervaring m.b.t. management wel als 

succesfactor gelden, maar niet als driver. Zakelijke kennis, vaardigheden of ervaring zetten dus niet 

aan tot ondernemerschap. Auteursrecht heeft zowel een positieve als negatieve connotatie. Uit een 

van de interviews blijkt dat deze maatregel vooral in het voordeel van de individuele kunstenaar 

werkt, maar voor kunstenorganisaties hogere productiekosten impliceert en dus als drempel opgevat 

wordt. Daarnaast spreken de respondenten de afname van publieksaantallen en het tekort aan 

advies en begeleiding in de sector tegen. Groeiende vrijetijdsbesteding zou zelfs het succes van 

podiumkunstenorganisaties bevorderen. Advies en begeleiding van dienstverlenende instanties 

helpen eveneens bij het oprichten en runnen van een organisatie. De specifieke dienstverlening is 

echter onvoldoende gekend in de sector. 
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Conclusie 

Dit exploratief onderzoek trachtte via kwalitatieve analyse de drempels, drivers en succesfactoren 

voor beginnend ondernemerschap in de podiumkunsten te achterhalen en formuleren. De 

motivatiefactoren, bestaande uit drivers en drempels, werden opgedeeld in drie categorieën volgens 

micro-, meso- en macroniveau. Het microniveau omvat de drivers en drempels op het niveau van de 

ondernemer, het team en de organisatie. Het mesoniveau omvat de motivatiefactoren uit de directe 

omgeving; zoals referentiegroepen, de markt en de sector. Op macroniveau komen de overheid, de 

maatschappij en het onderwijs aan bod. De succesfactoren werden op hun beurt ingedeeld in vijf 

categorieën: inhoudelijke, menselijke, financiële, organisatorische en externe succesfactoren. 

Sommige factoren en bijhorende citaten kunnen in se binnen verschillende categorieën geplaatst 

worden, maar werden op basis van de context zo goed mogelijk geïnterpreteerd.  

Opvallend tijdens het onderzoek en de analyse, waren de grote overeenkomsten tussen de 

antwoorden van beginnende en ervaren ondernemers. Op enkele details na, kwamen de besproken 

motivatie- en succesfactoren bij beide groepen terug. Gezien hun uitgebreide 

ondernemerschapservaring, konden de ervaren ondernemers wel vaak gedetailleerder 

beargumenteren waar hun succes juist aan te wijten was. De onderzoeksresultaten komen ook in 

grote mate overeen met de bevindingen uit voorgaand onderzoek. De meeste verschillen houden 

verband met de specifieke context van dit onderzoek. Niet alle drivers, drempels en succesfactoren 

zijn immers van toepassing op beginnende gezelschappen uit de podiumkunstensector. De 

toegevoegde waarde van dit onderzoek is dan ook de focus op jonge organisaties binnen de 

specifieke context van de podiumkunsten. 

Drivers en drempels 

De belangrijkste driver op microniveau die voortkomt uit het onderzoek is de artistieke ambitie van 

de ondernemer, vertrekkende vanuit een goed concept of idee. In dit geval spreken we dus van 

ondernemerschap uit opportuniteit. Daarnaast streven de respondenten naar autonomie, erkenning 

en positionering. Enkelen onder hen streven ook persoonlijke voordelen na zoals een uitbreiding van 

het persoonlijke netwerk m.b.t. arbeidsmogelijkheden. In een enkel geval lag werkloosheid mee aan 

de basis van de ondernemerschapsintenties, wat wijst op ondernemerschap uit noodzaak. Op 

mesoniveau kunnen de positieve attitude van referentiegroepen, de opvoeding en opleiding als 

drijfveer gelden. Daarnaast zetten het gebrek aan werkgelegenheid en het amateurisme binnen de 

sector aan om zelf te ondernemen. We spreken in dit opzicht opnieuw van ondernemerschap uit 

noodzaak. Op macroniveau trachten de ondernemers in de eerste plaats via een juridische structuur 

een wettelijk kader te creëren voor hun artistieke activiteiten. Via hun artistieke expressie streven de 

ondernemers een maatschappelijk engagement na en treden op als cultuurambassadeur.  
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De belangrijkste drempel op microniveau is het gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring. 

Daarnaast ervaren de ondernemers een hoge verantwoordelijkheid, werkdruk en financiële druk op 

individueel niveau. Op organisatieniveau geldt het tekort aan middelen en personeel als grootste 

drempel, wat ook de professionalisering en continuïteit van de onderneming bemoeilijkt. Daarnaast 

zijn er vaak verschillende visies en verwachtingen binnen het team en blijkt het moeilijk om een 

balans te vinden tussen de artistieke en zakelijke werking. Ten slotte bemoeilijkt ook het beperkte 

netwerk van een beginnende onderneming in enkele gevallen eveneens het ondernemerschap.  

Op mesoniveau spelen in de eerste plaats de macht van de concurrenten en klanten een belangrijke 

rol. Door het overaanbod concurreren de beginnende organisaties met een groot aantal gevestigde 

organisaties om zowel middelen als klanten. De klanten hebben een hoge macht, aangezien er 

beperkte afzetmogelijkheden zijn. Vaak gaat dit gepaard met lage uitkoopsommen. Voorstellingen in 

eigen beheer kunnen echter geen oplossing bieden, gezien de onvoorspelbaarheid van 

publieksaantallen en bijhorende ticketinkomsten. Daartegenover staan de hoge productiekosten die 

kenmerkend zijn voor de podiumkunstensector, wat resulteert in de productivity paradox. Daarnaast 

zijn ook de leveranciers geen makkelijke schakel in de productieketen, aangezien podiumartiesten 

over zeer uiteenlopende artistieke vaardigheden moeten beschikken. Ten slotte heerst er ook een 

negatieve visie op ondernemerschap in de sector.  

Op macroniveau geldt de huidige beleveniscultuur als drempel, waardoor publieksspektakels en 

interdisciplinaire experimenten noodzaak worden. Zonder deze voorwaarden, is er haast geen 

media-aandacht voor cultuur. Ook het onderwijssysteem fungeert als drempel, aangezien de 

opleidingen m.b.t. ondernemerschap niet praktisch of concreet genoeg zijn om mee aan de slag te 

gaan. Daarnaast wordt ook het overheidsbeleid eerder negatief onthaald. Respondenten hebben 

bezwaar tegen de administratieve bureaucratie, overregulering, onduidelijke en verspreide 

informatie en de hoge loonkost. Op vlak van het subsidiebeleid ervaren ze het beperkte 

cultuurbudget, de moeilijke toegang tot middelen, de onduidelijke visie op cultuur, de opdeling in 

disciplines, de traagheid t.a.v. nieuwe kunstvormen, de focus op bewoording, de incompetente 

beoordelingscommissies, de neoliberale zienswijze en het gebrek aan structurele ondersteuning als 

negatief. Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de bevindingen m.b.t. de drivers 

en drempels. 
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 DRIVERS DREMPELS 
MICRO • artistieke ambities 

• goed idee/concept 

• autonomie 

• erkenning en positionering 

• persoonlijke voordelen 

• werkloosheid 

• gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring 

• hoge werkdruk 

• individuele financiële druk 

• individuele verantwoordelijkheid 

• tekort aan middelen/personeel 

• verschillende visies/ambities binnen team 

• continuïteit (beleid, personeel, werking) 

• balans zakelijk  artistiek 

• professionalisering/cultural governance 

• netwerking 

MESO • gebrek aan werkgelegenheid 

• amateurisme sector 

• opvoeding 

• opleiding 

• referentiegroepen 

• macht concurrentie/overaanbod (middelen & 
klanten) 

• macht klanten (beperkte afzetmogelijkheden) 

• hoge productiekosten/productivity paradox 

• lage uitkoopsommen/onvoorspelbare 
ticketinkomsten 

• personeel met geschikte competenties 

• negatieve connotatie ondernemerschap 

MACRO • wettelijk kader 

• cultuurambassadeur 

• maatschappelijk engagement 

• lage status van cultuur 

• beleveniscultuur 

• te weinig media-aandacht voor cultuur 

• overheidsbeleid 
o administratieve bureaucratie 
o overregulering 
o onduidelijke informatie 
o hoge loonkost 
o te laag cultuurbudget 
o moeilijke toegang tot middelen 
o onduidelijke visie 
o opdeling disciplines 
o traagheid m.b.t. nieuwe kunstvormen 
o focus op bewoording 
o incompetentie 

beoordelingscommissies 
o gebrek aan structurele ondersteuning 
o marktprincipes 

Figuur 7: schematisch overzicht van de drivers en drempels 
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Succesfactoren 

Naast drempels en drivers, kwamen ook de succesfactoren uitgebreid aan bod tijdens dit onderzoek. 

Op inhoudelijk vlak wordt het succes bepaald door een duidelijke artistieke visie, een hoge kwaliteit 

en een volwaardige entourage. Ook originaliteit, creativiteit, uniciteit en een goede balans tussen 

continuïteit en vernieuwing zijn belangrijk. Daarnaast dragen ook flexibiliteit en een marktgerichte 

houding bij tot het succes van de onderneming. Op financieel vlak is een goed financieel 

management belangrijk. Daarnaast kan de organisatie beroep doen op subsidies, sponsoring, 

mecenaat of de Tax Shelter. Tijdens de beginfase is ook een persoonlijke financiële buffer van de 

ondernemers waardevol.  

Karaktereigenschappen, artistieke en zakelijke kennis en ervaring en affiniteit met de sector, 

organisatie en doelgroep zijn de belangrijkste menselijke succesfactoren. Daarnaast neemt ook het 

team een belangrijke functie in. Er is nood aan geschikt personeel met aanvullende competenties, 

een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing binnen het personeelsbestand en een positieve 

organisatiecultuur met gedeelde waarden, visies en ambities. Ook vertrouwen, begrip en overleg 

tussen de zakelijke en artistieke directies zijn bepalend voor succes. Op organisatorisch vlak is er 

nood aan een flexibele organisatiestructuur, dienstverlenende instanties, een goed bestuur, markt- 

en veldanalyse met het oog op positionering en timing, de juiste partners en een uitgebreid netwerk. 

Het netwerk wordt ingezet bij de zoektocht naar informatie en advies, klanten, publiek, personeel, 

ambassadeurs en ruimte.  

Op extern vlak vallen de ondernemers graag terug op hun persoonlijke netwerk of omgeving voor 

informatie en advies. Erkenning en steun van peers en overheid dragen bij tot succesvol 

ondernemerschap. Het overheidsbeleid is daarom een belangrijke succesfactor. Daarnaast spelen 

ook de grootte, de aard en het groeipotentieel van de markt een rol. Daarnaast is het marktaandeel 

t.o.v. de concurrentie een belangrijk element. Op maatschappelijk vlak bepalen digitalisering, 

lokalisering, groeiende vrijetijdsbesteding en het hoger besteedbaar inkomen mee het succes van 

een onderneming in de podiumkunstensector. Ook actuele samenlevingsproblematieken zijn van 

belang, omdat ze de noodzakelijkheid van bepaalde inhoudelijke thema’s vergroten. Onderstaande 

tabel geeft een schematisch overzicht van de bevindingen m.b.t. de succesfactoren. 
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SUCCESFACTOREN 

INHOUDELIJK • artistieke visie 

• kwaliteit 

• originaliteit 

• creativiteit 

• uniciteit 

• flexibiliteit 

• continuïteit  vernieuwing 

• marktgerichtheid 

• entourage en locatie 
FINANCIEEL • financieel management 

• Tax Shelter 

• goodwill sponsors en mecenassen 

• structurele subsidietoelagen 

• persoonlijke financiële buffer ondernemers 

MENSELIJK • karaktereigenschappen 

• kennis en vaardigheden (artistiek/zakelijk) 

• affiniteit sector, organisatie, doelpubliek 

• ervaring (artistiek/zakelijk) 

• team: 
o geschikt personeel met aanvullende competenties 
o gedeelde missie, visie, waarden en ambities 
o positieve organisatiecultuur 
o continuïteit  vernieuwing 
o vertrouwen, begrip en overleg artistiek  zakelijk 

ORGANISATORISCH • flexibele organisatiestructuur 

• dienstverlenende instanties 

• cultural governance en professionalisering 

• partners (uitbesteding, residenties, coproducties) 

• markt- en veldanalyse (observatie, research, SWOT-analyse) 
o positionering 
o timing 

• netwerking 
o info en advies (artistiek/zakelijk) 
o klanten 
o spreiding en publieksbereik 
o personeel 
o ambassadeurs 
o financiële ondersteuning 
o repetitie- en speelruimte 

EXTERN • persoonlijke omgeving (info en advies) 

• markt (grootte, aard, groeipotentieel, marktaandeel) 

• sector 
o overheidsbeleid 
o erkenning peers 
o erkenning overheid 

• maatschappij 
o digitalisering en nieuwe media 
o actuele samenlevingsproblematieken 
o groeiende vrijetijdsbesteding 
o hoger besteedbaar inkomen 
o lokalisering 

 

Figuur 8: schematisch overzicht van de succesfactoren 
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Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de drempels, drivers en succesfactoren voor 

beginnend ondernemerschap gekend zijn binnen de sector. Ook de onervaren ondernemers zijn op 

de hoogte van de belangrijkste succesfactoren, wat het ondernemerschap uiteraard bevordert. Op 

organisatorisch vlak zouden de bevraagde ondernemers nog een tandje kunnen bijsteken om hun 

slaagkansen te vergroten. Uit de vergelijkende studie blijkt immers dat hier nog veel onbenutte 

kansen liggen. Enkele sectorspecifieke drempels, zoals de marktsituatie, hoge productiekosten en 

moeilijke toegang tot middelen, blijven problematisch. De verschillende respondenten benoemen 

zowel factoren met een interne locus of control, als een externe locus of control. Ook hier is weinig of 

geen verschil tussen de beginnende of ervaren ondernemers, hoewel van deze laatste groep 

verwacht werd meer te focussen op factoren waar hij/zij geen vat op heeft. Uit de verschillende 

interviews blijkt ook een overwegend negatieve houding ten aanzien van het onderwijs m.b.t. het 

stimuleren van ondernemerschap. De meeste respondenten erkennen dat het de goede richting 

uitgaat, maar ervaren een gebrek aan concrete, praktische tools binnen hun vaktechnische opleiding. 

Ook het overheidsbeleid wordt overwegend negatief geëvalueerd. 
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Aanbevelingen 

De podiumkunstensector 

Uit de interviews blijkt dat vele respondenten het individualisme uit de sector als drempel 

beschouwen. Een groter solidariteits- een eenheidsgevoel kan de sector bovendien vooruit helpen 

om meer invloed te kunnen uitoefenen op het beleid: “De sector is geen sector hé, dat is zo divers. 

Maar natuurlijk moeten we het wel ergens een sector noemen, omdat we anders helemaal niet aan 

bod komen.” (Van Ransbeeck, K., persoonlijke communicatie, 6 juni 2018)  

Om de rivaliteit uit de sector tegen te gaan, moeten podiumkunstenorganisaties daarom blijven 

inzetten op concurrentieverlagende strategieën (Porter, 1980). De organisaties gaan in dit geval op 

zoek naar succesfactoren in functie van de sector in zijn geheel, door bijvoorbeeld productverschillen 

en een unieke merkidentiteit te beklemtonen. Door deze strategische keuzes wordt de sector als 

zodanig aantrekkelijker (Verbergt, 2014). Andere voorbeelden hiervan zijn gerichte 

samenwerkingsverbanden zoals coproducties of artiestenresidenties, waardoor een win-winsituatie 

gecreëerd wordt voor beide partijen. Bovendien genieten ook de kleinere gezelschappen op deze 

manier van indirecte subsidiëring.  

Veel beginnende ondernemers ervaren het gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring als drempel. 

Deze problematiek zou binnen de hogere kunstopleidingen aangekaart moeten worden via 

praktische en concrete opleidingen m.b.t. ondernemerschap. Inclusief werken, waarbij de theorie in 

functie staat van de individuele praktijk, is in dit opzicht ideaal. Daarnaast moet er meer ingezet 

worden op loopbaanbegeleiding van de studenten ter voorbereiding op de arbeidssituatie. De 

theoretische inhoud die aan bod moet komen m.b.t. ondernemerschap behandelt basisprincipes van 

juridische structuren, financieel management, boekhouding en sociaal recht. Dit vak moet onderricht 

worden door docenten met kennis van zowel management als de podiumkunstensector. Daarnaast is 

het nuttig om peers uit het werkveld uit te nodigen om hun ervaringen te delen. Via aangepast hoger 

kunstonderwijs kan een positievere houding t.o.v. ondernemerschap gestimuleerd worden binnen de 

podiumkunstensector. 

Het Vlaamse cultuurbeleid 

Allereerst komen de positieve elementen aan bod, die volgens de respondenten zeker behouden 

blijven. De verschillende maatregelen ter bescherming van de individuele kunstenaar worden 

toegejuicht, hoewel enkele respondenten wijzen op wanpraktijken m.b.t. vrijwilligersvergoedingen 

en de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Volgens de respondenten zijn in dit opzicht meer 

controles nodig om misbruik op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Ook de steun aan jonge 

gezelschappen wordt gewaardeerd, hoewel er in de praktijk nog ruimte is voor verbetering. De 
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respondenten staan ook overwegend positief t.o.v. de Tax Shelter, maar hebben hun twijfels bij de 

mogelijke impact ervan op het subsidiebeleid. De ervaren ondernemers wijzen op de 

professionalisering van het overheidsbeleid en ervaren dit als zeer positief. Zo worden de 

overheidscontroles m.b.t. subsidies goed onthaald.  

Helaas worden ook heel wat elementen uit het overheidsbeleid negatief onthaald. Zoals reeds eerder 

besproken, gelden de administratieve bureaucratie en regelzucht als ondernemerschapsdrempels op 

macroniveau. Daarnaast verwijzen de respondenten naar het beperkte cultuurbudget, onduidelijke 

wetgeving, een onduidelijke visie op cultuur en de podiumkunsten, de rigide opdeling volgens 

disciplines, een gebrek aan structurele steun, incompetente beoordelingscommissies, de focus op 

bewoording, de traagheid m.b.t. nieuwe kunstvormen, de hoge loonkost en de neoliberale 

zienswijze. Ondanks de pogingen om in te zetten op jong talent, zijn er nog steeds te weinig kansen 

voor beginnende gezelschappen. In tegenstelling tot bij de individuele kunstenaars, bestaan er 

weinig steunmaatregelen in functie van ontwikkeling. De focus ligt te vaak op een specifiek project, 

in plaats van het traject in zijn geheel. Om jonge ondernemingen meer kansen te bieden kan de 

overheid bijvoorbeeld inzetten op nieuwe vormen van ontwikkelingssubsidies, die bij succes 

eventueel worden terugbetaald. 

Uit de interviews blijkt dat de overheid de waarde van cultuur meer moet erkennen via een verhoogd 

cultuurbudget. Ze moet haar verantwoordelijkheid opnemen om het cultureel erfgoed te bewaren. 

Naast directe financiële steun, kan de overheid meer inzetten op het beschikbaar stellen van 

infrastructuur en fiscale wetgeving ten voordele van de sector zoals een verlaagde loonlast en een 

aantrekkelijker zelfstandigenstatuut. Cultuur met een duidelijk maatschappelijk engagement in 

functie van de huidige samenlevingsproblematieken moet extra ondersteund worden. Daarnaast zou 

de administratieve regelgeving vereenvoudigd en ingeperkt moeten worden. Met betrekking tot het 

subsidiebeleid, zou de overheid schriftelijke subsidiedossiers kunnen aanvullen met mondelinge 

pitches. Kunstenaars die het zakelijke jargon niet beheersen, kunnen hun ideeën zo beter 

verduidelijken. Daarnaast is er vraag naar vrijere formats m.b.t. de aanvraagformulieren. 

Cultuurloket 

Alle bevraagde ondernemers zijn bekend met de naam Cultuurloket. Toch is een deel onder hen 

slechts in beperkte mate op de hoogte van de specifieke dienstverlening. In dit opzicht zou 

Cultuurloket meer promotie moeten voeren, opdat ondernemers hun weg sneller zouden vinden. 

Het aandeel aan respondenten die reeds gebruik maakten van de diensten van Cultuurloket bedraagt 

bij de beginnende ondernemers 50%, bij de ervaren ondernemers 75%. Gezien de kleine steekproef, 
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zijn deze getallen uiteraard niet valide voor de hele sector, maar ze geven wel een algemeen beeld 

van de situatie. 

De respondenten werden gevraagd naar hun ervaring met Cultuurloket. Hieruit blijkt dat de 

informatie op de website vaak nog te zakelijk wordt verwoord, waardoor deze niet toegankelijk is 

voor beginners. Ook tijdens de individuele adviessessies wordt soms een te zakelijk jargon gebruikt. 

Enkele respondenten halen aan dat hun adviesgesprek niet erg nuttig was, aangezien de adviseur in 

kwestie zelf te weinig kennis had van de specifieke sector waarin ze als ondernemer actief waren. 

Bovendien kregen ze het gevoel dat hun dossier vooraf onvoldoende werd behandeld. Een van de 

respondenten kwam in contact met verschillende adviseurs, maar kreeg daarbij het gevoel dat de 

werknemers niet op de hoogte waren van de inhoud van voorgaande gesprekken. In dit opzicht 

zouden de voorbereiding en interne communicatie verbeterd moeten worden.  

Daarnaast kregen de respondenten ook de kans om aanbevelingen te formuleren voor Cultuurloket. 

Hieruit volgde dat Cultuurloket zelf meer initiatief zou moeten nemen m.b.t. opvolggesprekken en 

meer bottom up zou moeten optreden. Zo zouden ze de feedback uit het werkveld kunnen omzetten 

naar concrete beleidsaanbevelingen voor de overheid. Daarnaast wijzen verschillende respondenten 

op het feit dat de informatie m.b.t. het oprichten en runnen van een vzw incompleet en verspreid is. 

Een concreet, chronologisch stappenplan voor beginnende ondernemers zou een grote hulp zijn. 

Daarnaast zou Cultuurloket ook meer moeten optreden als centraal aanspreekpunt om ondernemers 

met specifieke vragen of problemen door te verwijzen naar de juiste personen of instanties. Bij 

dringende vragen of problemen zou telefonisch contact ook een grote meerwaarde bieden. 

Het Fluisterhuis 

Op basis van dit onderzoek blijkt dat Het Fluisterhuis best kan inzetten op flexibele formats van een 

hoge artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Deze flexibiliteit m.b.t. locatie, concept en vorm laat de 

organisatie toe om in te spelen op de vraag van de klant. Kleinere artistieke formats bevorderen 

bovendien de financiële onafhankelijkheid van de organisatie. Daarnaast moet Het Fluisterhuis in de 

eerste plaats proberen haar netwerk uit te breiden om op zoek te gaan naar geïnteresseerde klanten, 

geschikte partners en externe ervaringsdeskundigen die willen zetelen in de raad van bestuur. Op 

organisatorisch vlak streeft de organisatie naar continuïteit. Het ondernemingsplan, dat werd 

opgesteld naar aanleiding van dit onderzoek, kan hiertoe bijdragen en fungeert als leidraad voor de 

ontwikkeling en opstart van de organisatie. Voor verdere professionalisering in de toekomst, is een 

gedetailleerder plan nodig. Cultural governance, een uitbreiding van het team en fondsenwerving, 

zijn eveneens voor een later stadium. 
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Discussie 

Dankzij kwalitatieve diepte-interviews konden de verschillende onderzoeksthema’s uitgebreid 

bevraagd worden. Bij onzekerheden werd dieper op bepaalde stellingen ingegaan, waardoor het 

onderzoek een betrouwbaar karakter heeft. Gezien de kleine steekproef zijn de resultaten niet 

limitatief, noch valide voor de gehele podiumkunstensector. Voor dit onderzoek maakte ik bovendien 

gebruik van een sneeuwbalsteekproef, vertrekkende vanuit mijn eigen netwerk, waardoor de 

muziek- en muziektheatersector oververtegenwoordigd is. Mogelijk bevat de resultatenanalyse 

observer bias gezien mijn persoonlijke achtergrond in de sector als oprichter van vzw Het 

Fluisterhuis. De nadelen hiervan zijn selectieve interpretatie en tunnelvisie. Een brede 

achtergrondkennis en persoonlijke betrokkenheid bij het onderzoeksthema leidt anderzijds natuurlijk 

tot gerichtere vragen, een vlottere communicatie met de respondenten en een betere interpretatie 

van de resultaten. 

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om met de hulp van Cultuurloket een praktisch 

stappenplan voor de sector te ontwikkelen op basis van de onderzochte drempels en succesfactoren, 

bleek dit niet haalbaar binnen de gegeven tijd. Het onderzoek biedt weinig praktische handvaten 

voor beginnende ondernemers. In dit opzicht is aanvullend onderzoek naar concrete oplossingen 

nuttig. Om een objectiever beeld te schetsen van drivers, drempels en succesfactoren voor 

beginnende podiumkunstenorganisaties, kan verder onderzoek met externe experts nieuwe 

invalshoeken m.b.t. het thema blootleggen. Daarnaast zou vervolgonderzoek naar de faalfactoren 

van ondernemers zeer interessant zijn, om te bepalen welke drivers, drempels en succesfactoren het 

meest doorslaggevend zijn. Een analyse van bad practices is in dit opzicht interessant. Verder 

onderzoek zou eveneens kunnen focussen op de internationale verschillen tussen drempels, drivers 

en succesfactoren voor beginnend ondernemerschap binnen de podiumkunstensector. Op deze 

manier kunnen relevante aanbevelingen geformuleerd worden naar de overheid en de sector toe.  
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Bijlage 1: Bevragingsinstrument beginnende ondernemers 

Introductie 

Ik ben Jasmien Van Cleuvenbergen en ik voer in het kader van mijn thesis een onderzoek naar de 

drivers, drempels en succesfactoren voor beginnend ondernemerschap in de podiumkunsten. Dit 

onderzoek gebeurt in opdracht van Cultuurloket, onder begeleiding van Annick Schramme en 

Maarten Quaghebeur. Om de verschillende onderzoeksvragen zo correct mogelijk te beantwoorden, 

werden zowel beginnende als ervaren ondernemers bevraagd. U behoort tot deze eerste categorie, 

aangezien uw onderneming jonger is dan vijf jaar. Uw antwoorden zullen verwerkt worden om een 

universeel beeld te schetsen voor de gehele podiumkunstensector. Wel worden uw naam en de 

naam van uw onderneming opgenomen in de respondentenlijst en wordt dit interview 

getranscribeerd in bijlage, via geluidsopname. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking. 

Informatie over de onderneming 

• Naam van de onderneming? 

• Datum van oprichting? 

• Juridische structuur? 

• Aantal werknemers? 

• Hoeveel bedraagt de omzet uit het voorbije boekjaar? 

• Met hoeveel personen heeft u de onderneming opgericht? 

• Welke relatie had u met deze personen (familie, vrienden, collega’s, zakenrelaties, andere)? 

Informatie over de ondernemer 

• Naam? 

• Leeftijd? 

• Geslacht? 

• Contactgegevens? 

• Nationaliteit? 

• Burgerlijke stand? 

• Huidige gezinssamenstelling? 

• Opleiding? 

• Oefende u een andere beroepsactiviteit uit voor u deze onderneming opstartte? 

o Zo ja: Welke functie(s) voerde u uit? 

• Had u reeds werkervaring binnen de podiumkunstensector voor u deze onderneming 

opstartte? 

o Zo ja: Welke functie(s) voerde u uit? 

o Zo nee: Heeft u affiniteit met de podiumkunstensector? Licht toe. 

• Zijn er binnen uw directe omgeving mensen met een eigen onderneming (vrienden, familie, 

kennissen)?  

• Welke functie vervult u binnen uw onderneming? Wat zijn uw dagelijkse taken? 
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Determinerende factoren voor de start 

Algemeen 

• Welke factoren bepalen volgens u of iemand al dan niet een onderneming zal oprichten? 

o Hebben deze factoren ook in uw situatie een rol gespeeld? 

• Op welke niveaus uit de waardeketen ervaart u de meeste moeilijkheden (product, 

personeel, promotie, productie, bestuur, administratie, fondsenwerving, 

bereik/legitimering)?  

o Kan u deze moeilijkheden verduidelijken? 

• Welke factoren liggen ten grondslag aan uw beslissing om een eigen onderneming op te 

richten? 

• Wat was de directe aanleiding om een eigen onderneming op te richten? 

• Welke persoonlijke doelstellingen streeft u bij het oprichten van deze onderneming na?  

• Welke objectieven heeft u voor uw onderneming voor ogen? 

• Hoe heeft u de opstart van uw onderneming voorbereid (externe adviseurs, bijscholing, 

informatie zoeken, ondernemingsplan, marktanalyse, SWOT, taakverdeling, netwerking)? 

• In welke mate had u het proces van het oprichten van een onderneming juist ingeschat?  

• Welke factoren heeft u in het oprichtingsproces als remmend ervaren (marktcondities, 

sectorcondities, financiering, gebrek aan informatie en ondersteuning, wetgeving en 

procedures, ondernemingsklimaat, gebrek aan kennis en vaardigheden)? 

• Welke factoren hebben voor u het proces van oprichting gestimuleerd of vereenvoudigd? 

• Bent u op de hoogte van de dienstverlening van Cultuurloket? 

o Maakte u reeds gebruik van hun diensten? 

o Droeg de dienstverlening van Cultuurloket direct of indirect bij tot het succes van uw 

onderneming? 

o Hoe kan Cultuurloket beginnende ondernemers nog beter ondersteunen? 

Microniveau 

• Welke karaktereigenschappen maken van u een ondernemer? 

• Kwam u tijdens uw opleiding met ondernemerschap in aanraking? 

o Op welke manier? 

o Was dit een positieve of negatieve ervaring? Licht toe. 

o Heeft dit direct of indirect bijgedragen tot uw ondernemerschapsintenties? Licht toe. 

• Was u tijdens uw kinderjaren of studietijd reeds een ondernemend iemand? Licht toe. 

Met werkervaring 

• Heeft u er bewust voor gekozen om eerst werkervaring op te doen alvorens zelf een 

onderneming op te starten?  

• Bent u van mening dat uw werkervaring u tijdens de opstartfase heeft geholpen? Licht toe. 

Zonder werkervaring 

• Zou u achteraf bekeken eerst werkervaring opdoen alvorens een eigen onderneming op te 

richten? Licht toe. 
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• Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om een eigen onderneming te kunnen 

oprichten? Licht toe. 

Mesoniveau 

Referentiegroepen 

• Welke factoren uit uw directe persoonlijke omgeving hebben uw ondernemingszin 

gestimuleerd? 

• Werd u vanuit uw opvoeding gestimuleerd om ondernemend te zijn? Licht toe. 

• Richtte er binnen uw familie of vriendenkring reeds iemand met succes een onderneming 

op? 

o Zo ja:  

▪ Wat was uw houding daartegenover?  

▪ Wat was de houding van uw directe omgeving daartegenover?  

▪ Heeft dit u beïnvloed om zelf een onderneming op te richten? Licht toe. 

o Zo neen:  

▪ Wat is de houding van uw directe omgeving tegenover ondernemers? 

▪ Heeft dit u beïnvloed? Licht toe. 

• Werd u vanuit uw directe persoonlijke omgeving gesteund om zelf een onderneming op te 

richten? 

o Zo ja: Op welke manier? 

o Zo nee: Heeft dit u beïnvloed? Licht toe.  

• Vindt u het belangrijk om aan netwerking te doen? 

• Heeft u zich tijdens de opstartfase actief bezig gehouden met het opbouwen van een 

netwerk? Licht toe. 

• Kan u uw netwerk omschrijven in termen van bereikbaarheid en verscheidenheid?  

• In welke mate heeft u tijdens het opstarten van uw onderneming beroep gedaan op dit 

netwerk? 

• Voor welke zaken zal u dit netwerk in de toekomst aanspreken? 

Marktcondities 

• Vond u het makkelijk of eerder moeilijk om toe te treden tot de markt waarop u actief bent? 

Sectoreigenschappen 

• Welke typerende sectoreigenschappen hebben een positieve of negatieve invloed op 

ondernemerschapsintenties binnen de podiumkunstensector? 

• Bent u op de hoogte van wat er zich binnen uw domein afspeelt op vlak van onderzoek en 

ontwikkeling? 

o Zo ja:  

▪ Hoe blijft u daarvan op de hoogte?  

▪ Wat zijn hiervoor de belangrijkste informatiebronnen en -kanalen? 

o Zo nee: Waaraan is dit te wijten? 
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Macroniveau 

Overheidsbeleid 

• Hoe ervaart u uw relatie met overheidsinstanties? 

• In welke mate vindt u dat het overheidsbeleid vandaag de dag ondernemerschap stimuleert? 

• Bent u reeds persoonlijk in aanraking gekomen met overheidsmaatregelen om 

ondernemerschap te stimuleren en hoe heeft u deze ervaren? 

• Hoe evalueert u volgende elementen in relatie tot het opstarten van een onderneming: 

o het belastingstelsel? 

o het sociale zekerheidsstelsel? 

o de wetgeving? 

o de procedures? 

• Geniet u subsidies van de overheid? 

o Zo ja: Vond u het makkelijk of eerder moeilijk om deze subsidies te verkrijgen? 

o Zo nee: Zijn daar specifieke redenen voor? 

• Wat vindt u van het huidige onderwijssysteem met betrekking tot het stimuleren van 

ondernemerschap? 

o Welke opleidingsinstituten zijn het meest geschikt om ondernemerschap te 

ondersteunen (universiteiten, onderzoeksinstellingen, private initiatieven, publieke 

initiatieven)? 

• Op welke wijze kan de overheid ondernemerschap in Vlaanderen bijkomend ondersteunen? 

Maatschappelijke tendensen 

• Welke maatschappelijke tendensen hebben volgens u een positieve of negatieve invloed op 

ondernemerschapsintenties in de podiumkunstensector (digitalisering, neoliberalisme, 

internationalisering, …)? Licht toe. 

Ondernemingsklimaat 

• Hoe ervaart u het ondernemingsklimaat in Vlaanderen? 

• Hoe vindt u dat de Vlaamse bevolking aankijkt tegen ondernemerschap?  

• Voelt u zich als ondernemer gesteund door de heersende maatschappelijke normen en 

waarden? 

• Op welke soort middelen heeft u beroep gedaan voor de financiering van uw onderneming? 

• Wat heeft uw keuze voor deze financieringsvormen beïnvloed?  

• Heeft u veel moeilijkheden ondervonden om de nodige financiële middelen bij elkaar te 

krijgen? Licht toe. 
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Bijlage 2: Bevragingsinstrument ervaren ondernemers 

Introductie 

Ik ben Jasmien Van Cleuvenbergen en ik voer in het kader van mijn thesis een onderzoek naar de 

drivers, drempels en succesfactoren voor beginnend ondernemerschap in de podiumkunsten. Dit 

onderzoek gebeurt in opdracht van Cultuurloket, onder begeleiding van Annick Schramme en 

Maarten Quaghebeur. Om de verschillende onderzoeksvragen zo correct mogelijk te beantwoorden, 

werden zowel beginnende als ervaren ondernemers bevraagd. U behoort tot deze tweede categorie, 

aangezien uw onderneming ouder is dan vijf jaar en door mij als succesvol wordt aanzien. Uw 

antwoorden zullen verwerkt worden om een universeel beeld te schetsen voor de gehele 

podiumkunstensector. Wel worden uw naam en de naam van uw onderneming opgenomen in de 

respondentenlijst en wordt dit interview getranscribeerd in bijlage, via geluidsopname. Alvast heel 

erg bedankt voor uw medewerking. 

Informatie over de onderneming 

• Naam van de onderneming? 

• Datum van oprichting? 

• Juridische structuur? 

• Aantal werknemers? 

• Hoeveel bedraagt de omzet uit het voorbije boekjaar? 

• Met hoeveel personen heeft u de onderneming opgericht? 

• Welke relatie had u met deze personen (familie, vrienden, collega’s, zakenrelaties, andere)? 

Informatie over de ondernemer 

• Naam? 

• Leeftijd? 

• Geslacht? 

• Contactgegevens? 

• Nationaliteit? 

• Burgerlijke stand? 

• Huidige gezinssamenstelling? 

• Opleiding? 

• Oefende u een andere beroepsactiviteit uit voor u deze onderneming opstartte? 

o Zo ja: Welke functie(s) voerde u uit? 

• Had u reeds werkervaring binnen de podiumkunstensector voor u deze onderneming 

opstartte? 

o Zo ja: Welke functie(s) voerde u uit? 

o Zo nee: Heeft u affiniteit met de podiumkunstensector? Licht toe. 

• Zijn er binnen uw directe omgeving mensen met een eigen onderneming (vrienden, familie, 

kennissen)?  

• Welke functie vervult u binnen uw onderneming? Wat zijn uw dagelijkse taken? 
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Kritische succesfactoren 

Algemeen 

• Hoe definieert u succes? 

• Wat zijn volgens u de belangrijkste succesfactoren voor beginnend ondernemerschap? 

o Op financieel vlak 

o Op menselijk vlak 

o Op organisatorisch vlak 

o Op inhoudelijk vlak 

o Andere  

• Welke van deze factoren hebben bijgedragen aan uw succes? 

• Welke problemen hebt u ondervonden bij de opstart en groei van uw onderneming? Welke 

factoren hebben uw succes bemoeilijkt? 

o Hebt u het gevoel dat u deze factoren zelf kan controleren? 

o Kunnen de aangehaalde factoren voor bepaalde starters tot falen leiden? 

Financiële factoren 

• Welke financieringsvormen gebruikt u? 

• Wat is de verhouding van de verschillende financieringsvormen? 

• Wat was de omvang van uw startkapitaal? 

• Waar heeft u voornamelijk in geïnvesteerd? 

• Wat zijn uw grootste kosten? 

• Heeft u moeilijkheden ondervonden om de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen? 

Licht toe. 

• Geniet u subsidies van de overheid? 

o Zo ja: Vond u het makkelijk of eerder moeilijk om deze subsidies te verkrijgen? 

o Zo nee: Zijn daar specifieke redenen voor? 

Menselijke factoren 

Motivatie en doelstellingen 

• Welke factoren liggen ten grondslag aan uw beslissing om een eigen onderneming op te 

richten? 

• Wat was de directe aanleiding om een eigen onderneming op te richten? 

• Welke persoonlijke doelstellingen streeft u bij het oprichten van deze onderneming na?  

• Welke objectieven heeft u voor uw onderneming voor ogen? 

Demografische kenmerken 

• Werd u vanuit uw opvoeding gestimuleerd om ondernemend te zijn? Licht toe. 

o Denkt u dat dit een positieve invloed heeft gehad op de wijze waarop u de zaken nu 

aanpakt? 
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Persoonlijke competenties 

• Denkt u dat uw succes toe te schrijven is aan karaktereigenschappen die u bezit? Licht toe. 

• Welke kennis en vaardigheden maken van u een succesvol ondernemer?  

• In welke situaties doet u een beroep op deze vaardigheden? 

Kennis en ervaring 

• Beschikte u vanuit uw vooropleiding over voldoende vakinhoudelijke kennis? 

• Heeft u zich op dit vlak bijgeschoold? 

o Heeft dit direct of indirect bijgedragen tot uw succes? Licht toe.  

• Beschikte u vanuit uw vooropleiding over voldoende inzicht in de verschillende aspecten van 

management?  

• Heeft u zich op dit vlak bijgeschoold? 

o Heeft dit direct of indirect bijgedragen tot uw succes? Licht toe. 

o Vindt u een cursus bedrijfsbeheer noodzakelijk? 

Met werkervaring 

• Heeft u er bewust voor gekozen om eerst werkervaring op te doen alvorens zelf een 

onderneming op te starten?  

• Bent u van mening dat uw werkervaring heeft bijgedragen tot uw succes? Licht toe. 

• Vindt u het noodzakelijk om werkervaring te hebben in de sector waarbinnen men een 

onderneming zal starten? 

Zonder werkervaring 

• Zou u achteraf bekeken eerst werkervaring opdoen alvorens een eigen onderneming op te 

richten? Licht toe. 

Personeel 

• Hoeveel medewerkers hebt u? 

o Vullen zij elkaar aan? 

• Wat zijn de belangrijkste competenties van uw personeel? 

• Wat is de achtergrond van uw personeel op vlak van opleiding en ervaring? 

• Wordt er in team gewerkt? 

• Was het makkelijk of eerder moeilijk om geschikt personeel te vinden? 

Technologische factoren 

• Met welke productkenmerken onderscheidt uw organisatie zich van de concurrentie? 

• Waar liggen de strategische klemtonen van uw organisatie? 
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Organisatorische factoren 

Voorbereiding 

• Hoe heeft u de opstart van uw onderneming voorbereid (externe adviseurs, bijscholing, 

informatie zoeken, ondernemingsplan, marktanalyse, SWOT, taakverdeling, netwerking)? 

• Aan welke elementen heeft u bij de voorbereiding het meeste aandacht besteed (product, 

personeel, promotie, productie, bestuur, administratie, fondsenwerving, 

bereik/legitimering)? 

• In welke mate had u het oprichten van een onderneming juist ingeschat? 

• In welke mate had u het runnen van een onderneming juist ingeschat? 

Netwerking 

• Vindt u het belangrijk om aan netwerking te doen? 

• Houdt u zich actief bezig met het opbouwen van een netwerk? Licht toe. 

o Deed u dat tijdens de opstartfase ook? Licht toe. 

• Was het makkelijk of eerder moeilijk om een passend netwerk uit te bouwen? 

• Kan u uw netwerk omschrijven in termen van bereikbaarheid en verscheidenheid? 

• In welke mate doet u beroep op dit netwerk? 

• Voor welke zaken zal u dit netwerk aanspreken? 

• Heeft u rechtstreeks of onrechtstreeks reeds voordeel gehaald uit uw relaties in dit netwerk? 

• Is uw onderneming betrokken in samenwerkingsverbanden? 

o Gaat het over samenwerkingen binnen de podiumkunstensector, multidisciplinaire 

samenwerkingen of domeinoverschrijdende samenwerkingen? 

o Is er sprake van formele samenwerkingscontracten? 

o Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen van samenwerkingsverbanden? 

Ondernemingskenmerken en organisatiecultuur 

• Hoe zou u uw organisatiestructuur omschrijven? 

• Beschikt u over de gewenste infrastructuur, technologie en logistiek? 

• Vanuit welke visie benadert u uw personeelsleden? 

• Worden beslissingen in team of individueel genomen? 

• Worden er snel beslissingen genomen? 

• Plant u op korte of lange termijn? Licht toe.  

• Kan u iets vertellen over uw marktpositie? 

• Hoe verzorgt u uw relaties met de omgeving (klanten, leveranciers, concurrenten, andere 

stakeholders)? 

Contingentiefactoren 

Ondernemingsklimaat 

• Hoe beschouwt u het ondernemingsklimaat in Vlaanderen? 

• Hoe kijkt de Vlaamse bevolking aan tegen ondernemerschap? 

• Voelt u zich als ondernemer gesteund door de heersende maatschappelijke normen en 

waarden? 
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Maatschappelijke trends 

• Vindt u het als onderneming moeilijk om u aan te passen aan veranderingen in uw 

omgeving? 

Referentiegroepen en rolmodellen 

• Zijn er mensen in uw directe omgeving met een eigen onderneming?  

o Ervaart u dit als een voordeel? Licht toe. 

• Voelt u zich door uw directe omgeving ondersteund in wat u doet?  

o Ervaart u dit als een voordeel? Licht toe. 

Overheidsbeleid 

• Hoe ervaart u uw relatie met overheidsinstanties? 

• In welke mate vindt u dat het overheidsbeleid ondernemerschap ondersteunt? 

• Hoe evalueert u volgende elementen in relatie tot het opstarten en runnen van een 

onderneming: 

o het belastingstelsel? 

o het sociale zekerheidsstelsel? 

o de wetgeving? 

o de procedures? 

• Bent u reeds persoonlijk in aanraking gekomen met overheidsmaatregelen om 

ondernemerschap te ondersteunen?  

o Hoe heeft u deze ervaren? 

• Hoe kan de overheid ondernemerschap in Vlaanderen beter stimuleren en ondersteunen 

(zakelijk advies, toegang tot financiering, belastingen en fiscaliteit, opleidingen en 

bijscholingen, meer toegang tot onderzoek en ontwikkeling, netwerkevents, …)? 

• Wat vindt u van het huidige onderwijssysteem met betrekking het stimuleren van 

ondernemerschap?  

• Hoe kan het onderwijs ondernemerschap in Vlaanderen beter stimuleren en ondersteunen? 

• Bent u op de hoogte van de dienstverlening van Cultuurloket? 

o Maakte u reeds gebruik van hun diensten? 

o Droeg de dienstverlening van Cultuurloket direct of indirect bij tot het succes van uw 

onderneming? 

o Hoe kan Cultuurloket beginnende ondernemers nog beter ondersteunen? 

Marktcondities 

• Bent u op de hoogte van wat zich binnen uw sector afspeelt op vlak van onderzoek en 

ontwikkeling? 

o Zo ja: hoe blijft u daar van op de hoogte? 

o Zo nee: waaraan zou u dit wijten? 

• Vond u het makkelijk of eerder moeilijk om toe te treden tot de markt waarop u actief bent? 

Licht toe. 

 

  


