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THEMA CREATIEVE SECTOR

Samen creatief
De creatieve industrie is eén 
van de topsectoren. Maar wat is 
creatieve industrie en wat kan  
een uitvinder ermee?

Groeier
De creatieve industrie verbeeldt ideeën, 
creëert innovaties en biedt oplossin-
gen voor maatschappelijke opgaven. 
Voor uitvinders kan de sector een goed 
voorbeeld en aanjager zijn. ‘Creatieve 
industrie’ is een verzamelnaam voor 
creatieve richtingen als architectuur, 
gaming, mode, dance, design, enz. en is 
één van de snelst groeiende sectoren in 
Nederland.

Beeld
Het voordeel van de producten van de 
creatieve industrie t.o.v. die van uitvin-
ders is dat ze vaak rechtstreeks tot het 
publiek spreken, waarbij jaarlijkse fes-
tivals zorgen voor een veel bredere be-
kendheid en beleving; denk aan festivals 
als Lowlands, Dutch Design Week, enz. 
Hier komen duizenden mensen genieten 
van creatieve ideeën. Vertegenwoordi-
gers van de creatieve industrie zijn vaak 
veel zichtbaarder en die bekendheid kan 
geld opleveren. Mensen komen af op 
bekende namen als Tiësto, Rembrandt, 
Berlage, Scapino ballet, Rietveld, enz. 
Welke uitvinder trekt volle zalen? 

Dutch Design (Week)
Veel Nederlandse ontwerpen zijn we-
reldberoemd. Nederlandse architecten 
realiseren fascinerende bouwwerken in 
verre landen en elk jaar wordt in okto-
ber in Eindhoven de Dutch Design Week 
gehouden; een evenement waarbij, ver-

spreid over zo’n 100 locaties, werk wordt 
getoond van ongeveer 2600 ontwerpers. 
Er komen ongeveer 335.000 bezoekers 
op af. 

Samen sterk
Elke uitvinder weet dat het zelden ge-
beurt dat het idee dat je oorspronke-
lijk hebt in één keer werkt en marktrijp 
is. Tussen idee en product zitten veel 
tussenstappen, waarin oplossingen be-
dacht moeten worden voor onvoorziene 
knelpunten. De uitvinder kan zijn vinding 
eindeloos blijven verbeteren, voordat hij 
hiermee naar buiten treedt. De crea-
tieve industrie komt echter vaak eerst 
met een aansprekend beeld en kijkt 
pas daarna of dat ook gerealiseerd kan 
worden. In dat opzicht biedt de creatieve 
industrie veel kansen voor uitvinders: de 
sector heeft een sexy imago. Die uitstra-
ling maakt de toegang tot financiële mid-
delen makkelijker. Daarnaast zijn voor 
de realisatie van die creatieve ideeën 
vaak, juist door hun creativiteit, nog niet 
bestaande, toepasbare oplossingen no-
dig. En uitvinders zijn nu juist goed in het 
bedenken van die oplossingen.

Station Arnhem Centraal
Station Arnhem Centraal is een mooi 
voorbeeld van de kracht van een mooi 
plaatje. In 1989 viel het besluit om het 
station van Arnhem te vervangen. In 
1992 kwam een voorstel dat echter in 
1996 werd verworpen. Daarna werd het 
futuristische ontwerp van architect Ben 
van Berkel omarmd door de betrokken 
partijen. Probleem was echter dat het 
ontwerp dusdanig futuristisch was (en 
het beschikbare budget beperkt) dat in 
eerste instantie geen bouwonderneming 
zich waagde aan dit project. De enorme 
vrijhangende welvingen konden niet in 
beton worden uitgevoerd. Dit zorgde 
voor jaren vertraging. Uiteindelijk zijn 

de welvingen van metaal gemaakt, met 
technieken uit de scheepvaart en is het 
station in 2015 geopend.

De juiste vorm
Veel uitvinders bedenken een technische 
oplossing voor een probleem en zijn blij 
als hun oplossing doet wat ze hebben 
bedacht. Het uiterlijk is daarbij vaak min-
der belangrijk, terwijl het uiterlijk vooral 
voor een consument vaak het eerste 
contact is met een (nieuw) product. Als 
de vorm van een product direct duide-
lijk maakt waar het product voor dient 
koopt een consument het waarschijnlijk 
makkelijker dan wanneer hij een product 
ziet waarvan hij geen idee heeft waar het 
voor dient.

Daarnaast is het belangrijk dat een pro-
duct een pakkende naam heeft, goed 
aanvoelt en eenvoudig en doeltreffend 
in gebruik is. Onderschat het belang van 
deze aspecten dus niet.

Conclusie
De creativiteit van uitvinders is anders 
dan die van musici, ontwerpers, archi-
tecten, enz. Uitvinders kunnen veel leren 
van de uitstraling van de creatieve in-
dustrie. Daarbij zal de creatieve indus-
trie vaak uitvinders nodig hebben om de 
ideeën te realiseren. Een goede basis 
voor een vruchtbare samenwerking.

door: Bert Wolters

Station Arnhem Centraal: mooi ontwerp maar lange tijd niet realiseerbaar.
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