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Dit rapport is in opdracht van
en mogelijk gemaakt door:
Arts Council England (ACE) zet zich in voor, en ontwikkelt en investeert in, artistieke
en culturele ervaringen die het leven van mensen verrijken. De organisatie ondersteunt
tal van activiteiten in de kunstwereld, musea en bibliotheken – van theater tot digitale
kunst, van lezen tot dans, van muziek tot literatuur en van ambachten tot collecties.
Grote kunst en cultuur inspireren ons, brengen ons tot elkaar en leren ons over onszelf
en de wereld rondom ons. Het leidt kortom tot een beter leven. Tussen 2015 en
2018 wil ACE 1.1 miljard pond overheidsgeld en ongeveer 700 miljoen pond van de
National Lottery investeren om deze ervaring voor zoveel mogelijk mensen in het land
te realiseren.
De Arts Council of Ireland is de Ierse overheidsinstelling voor de ontwikkeling van de
kunsten. Zij doet dit in samenwerking met kunstenaars, culturele organisaties, publieke
beleidsmakers en anderen ter verwezenlijking van een centrale plaats voor de kunst in
het Ierse leven.
Als een non-profitorganisatie bevordert Creative England de ontwikkeling van de
televisie-, film-, games- en digitale industrieën. Zij financiert, verbindt, adviseert,
steunt en creëert op alle niveaus van deze branche – van kleine zelfstandigen tot
grote internationals – de juiste voorwaarden tot meer succes.
Het european centre for creative economy (ecce) bestaat sinds RUHR.2010 –
de eerste Europese Culturele Hoofdstad die de culturele en creatieve economie als
dragende zuil in haar programma heeft opgenomen en als onderdeel van culturele
diversiteit heeft omvat. ecce steunt de creatieve economie en de ontwikkeling van
creatieve locaties en ruimten in de regio. Belangrijk onderdeel van het werk van ecce is
het organiseren van debatten over culturele en creatieve industrieën in het Ruhr-gebied
die relevant zijn voor Europa. ecce wordt gefinancierd door:

De European Cultural Foundation (ECF) is een onafhankelijke stichting, gevestigd
in Nederland, die sinds 1954 in heel Europa actief is. De laatste zes decennia heeft
de ECF zich ingespannen voor een open, democratisch en alomvattend Europa, met
cultuur als belangrijkste verbindende factor. De ECF slaat een brug tussen mensen
en democratische instellingen door culturele changemakers op lokaal niveau en
gemeenschappen in een groter Europa met elkaar te verbinden. De ECF ondersteunt
creatieve samenwerking die bijdraagt aan het cultiveren van democratische
gemeenschappen, middels subsidies, prijzen, programma’s en voorspraak.
Het European Creative Business Network (ECBN) vertegenwoordigt een netwerk
van culturele en creatieve industrieën, met 19 bestuursleden en ruim 220 creatieve
centra. Als non-profitstichting, met standplaats Nederland, zijn de doelstellingen
creatieve ondernemers te helpen bij het zaken doen en internationaal samen te
werken, in de vaste overtuiging dat Europa en de buurlanden door cultuur kunnen
worden versterkt.

ECBN ondersteunt dit project in natura door het verzorgen van de
financiele administratie en contracten
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Voorwoord
In 2012 zette de Europese Commissie de zogeheten spillovereffecten van de artistieke, culturele en creatieve industrieën
op de politieke agenda (COM(2012)537). In 2014 namen Arts
Council England (ACE), Arts Council of Ireland, european
centre for creative economy (ecce), European Cultural
Foundation, European Creative Business Network (ECBN)
en Creative England het initiatief en brachten fondsen bijeen
voor een gezamenlijk voorlopig methodologisch overzicht van
het bewijsmateriaal en de oorzakelijkheid van de spillovereffecten in Europa.
Als een Europese onderzoeksgroep naar culturele
en creatieve ‘spillovers’ kwamen we bijeen met
de gemeenschappelijke wens om het belang van
overheidssubsidie voor kunst en cultuur te benadrukken,
en te onderzoeken hoe we de verschillende waardevolle
verbindingen tussen zowel de kunsten, cultuur en
de creatieve industrieën als de bredere economie en
maatschappij in kaart zouden kunnen brengen. We hadden
twee kerndoelen in gedachten. Ten eerste: de rol evalueren
van de publieke subsidies in de context van culturele en
creatieve spillovers, en methodologieën aanbevelen die
deze spillover-effecten kunnen meten. Ten tweede: ons
inzetten voor Europese langetermijnsubsidies, de behoefte
naar verdergaand onderzoek bespreekbaar maken en de
ontwikkeling van de publieke steun voor de kunsten, 		
cultuur en creatieve industrieën versterken.
We zijn er trots op hoe onze organische aanpak partners
uit heel Europa tezamen heeft gebracht rond een gedeelde,
zij het complexe onderzoeksagenda. Aan het gezamenlijke
onderzoeksproces werkten partners uit negen landen mee:
nationale culturele financiële instanties, regionale culturele
ontwikkelingsinstellingen, stichtingen, universiteiten en
Europees opererende organisaties.
We maken hier graag van de gelegenheid gebruik om Tom
Fleming Creative Consultancy (TFCC) te bedanken, die wij
in januari 2015 de opdracht gaven dit onderzoek op zich
te nemen, voor de toewijding en samenwerking bij de
uitvoering ervan. Zij liepen als eersten aan tegen de enorme
hoeveelheid en complexiteit van deze opdracht. Gezamenlijk
leerden we de beperkingen inzien evenals de belangrijkste
leerpunten in dit verkennende overzicht van de allereerste
onderzoeksresultaten naar spillover-effecten.
Dit rapport geeft een kader waarbinnen de verscheidenheid
aan kunsten, cultuur en creatieve industrieën zich
samenvoegt. Het belicht de culturele en creatieve spillovers in
Europa en stimuleert de interesse in nieuwe en voortdurende
samenwerking in dit soort onderzoek op Europees niveau.
Wij zijn goed in staat de bevindingen en aanbevelingen in
dit rapport tegen het licht te houden. Het rapport bepaalt
eerst de toekomstige onderzoeksthema’s om de lokale,
regionale, nationale en internationale behoeften beter te
kunnen begrijpen en evalueren, en de publieke subsidies te
verbeteren. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan
aan de Europese Unie, die zich in haar beleid vooral richt
op de spillover-effecten zoals die zijn vastgelegd in de
EU-mededeling (COM(2012)537). Wij zullen ons zowel op
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Europees beleidsniveau, als in al onze lidstaten en daarbuiten,
als pleitbezorger opwerpen om een nieuwe holistische
benadering van het evalueren van culturele en creatieve
spillovers door te voeren.
Onze voornaamste beleidsaanbeveling is het opstellen
van de eerste holistische agenda voor cultureel en creatief
onderzoek. Daarbij zien wij het Joint Research Centre van de
Europese Unie als de belangrijkste speler voor de innovatie
van onderzoeksmethoden in de culturele en creatieve
industrieën (CCIs), en voor het opvoeren van spillovers in de
kunsten, cultuur en creatieve industrieën binnen de context
van de Agenda 2020.
Voor een nieuwe holistische benadering van het culturele
en creatieve onderzoek stellen wij voor dat de Europese
Commissie de leiding neemt als changemaker door:
• Een klein gedeelte (bijvoorbeeld 5 procent) van alle door
Creative Europe – en Horizon 2020 – gesubsidieerde
projecten in de culturele en creatieve sectoren ter
beschikking te stellen voor holistisch onderzoek naar wat de
kwalitatieve en kwantitatieve bewijsvangst in balans houdt.
• Een nieuw programma te realiseren voor de ontwikkeling
en voortgang van kwalitatieve methoden en indicatoren
in de culturele en creatieve industrieën, begeleid door
het Joint Research Centre van de Europese Unie.
• Een oproep tot coördinatie van nationale
onderzoeksagenda’s in de culturele en creatieve sectoren
door middel van een Open Method of Coordination
(OMC)-groep. Deze groep krijgt als taak het versterken en
toetsen van nieuwe kwalitatieve methoden als onderdeel
van een evenwichtige kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoeksagenda.
Zonder een nieuwe holistische onderzoeksagenda zullen
culturele en creatieve beleidsvormen de grotere waarde
van de kunsten, cultuur en creatieve industrieën voor de
bredere economie en maatschappij niet kunnen innoveren,
ontwikkelen en vastleggen. Wij verzoeken regeringen en
beleidsmakers op elk niveau zich te realiseren dat zij de
belangrijkste changemakers zijn voor de realisering en
bewijsgrond van de culturele en creatieve spillovers.
Ten slotte, als beleidsmakers en pleitbezorgers van publieke
investering in de kunsten, cultuur en creatieve industrieën,
beseffen wij dat wij niet het enige onderzoeksinitiatief
op dit terrein zijn. Samenwerking en openlijke informatieuitwisseling liggen ten grondslag aan deze onderzoeksagenda
om de culturele en creatieve spillover-effecten duidelijk
te krijgen. Wij kijken ernaar uit om samen met anderen
te evolueren, te groeien en over een grote breedte onze
toekomstige onderzoeksactiviteiten te delen. Wij verheugen
ons op onze gezamenlijke Europese onderzoeksagenda
in 2015/2016 en hopen een bredere bewijsbasis voor
culturele en creatieve spillovers te kunnen realiseren via:
http://ccspillovers.wikispaces.com/.

Laat, alstublieft, van u horen.

Richard Russell
Directeur, Beleid en Onderzoek
Arts Council England

Prof. Dieter Gorny
Managing Director
european centre for creative economy

Toby Dennett
Manager, Strategische Ontwikkeling
Arts Council of Ireland

Dr. Tsveta Andreeva
Policy Officer
European Cultural Foundation

Mehjabeen Price
Chief Operating Officer
Creative England

Bernd Fesel
Voorzitter
European Creative Business Network
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Beknopte samenvatting
In 2012 zette de Europese Commissie voor het eerst de
spillover-effecten van de kunsten, cultuur en de creatieve
industrieën als onderwerp op de agenda (COM(2012)537).
Kort daarna werd er voor het eerst gesproken over de
noodzaak van verder onderzoek naar de spillover-effecten
en in 2014 startten Arts Council England (ACE), Arts
Council of Ireland, european centre for creative economy
(ecce), European Creative Business Network (ECBN) en
Creative England met de financiering van een gezamenlijk
onderzoeksproject naar de feitelijke bewijzen en het
oorzakelijk verband van de spillover-effecten in Europa.
Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:
• het opstarten van de eerste bewijsgrond van 98
spilloverprojecten;
• een overzicht van de onderzoeksmethoden en de sterke
en zwakke punten van de bestaande methodologieën;
• het omschrijven van een op bewijs gebaseerd 		
concept en een definitie van ‘culturele en creatieve
spillover-effecten’; en
• aanbevelingen voor verder onderzoek naar
spillover-effecten.
Ondanks het voorlopige en verkennende karakter van
dit onderzoek bleek er een wijdverspreide interesse en
nieuwsgierigheid te bestaan onder onderzoekers en politici
in Europa – onder wie de Letse voorzitter van de Europese
Unie in 2015.
Deze reactie – zelfs voordat het onderzoek was afgerond –
geeft weer wat voor ons een van de belangrijkste
conclusies van dit onderzoek is: namelijk dat er hiaten
zitten in het onderzoek naar de oorzakelijkheid en misschien
nog meer naar de algemeen geaccepteerde methoden
van kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties.
De beleidsadviezen richten zich op:
• een holistisch onderzoeksconcept naar de elkaar
wederzijds beïnvloedende interdisciplinaire (sub)
categorieën spillovers;
• de voortgang en toetsing van kwalitatieve methoden; en
• het geven van meer bekendheid aan, en het aangaan
van een dialoog met, het bredere economische en
maatschappelijke veld om de erkenning van de vele
varianten van spillovers en de algehele waarde van de
kunsten, cultuur en creatieve industrieën te onderbouwen.
Het ontbrekende bewijs voor een causaliteit van de spillovereffecten van publieke investeringen was de hoofdmotivatie
voor dit onderzoeksproject, dat is uitgegroeid tot een
internationale onderzoeksorganisatie. Deze organisatie
ontwikkelt en breidt zich uit door verbintenissen met 		
anderen via het gezamenlijke open wikispaces-platform:
http://ccspillovers.wikispaces.com/. 		
Dit is van vitaal belang voor de volgende fase in het onderzoek.
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Voorstel voor een op bewijs 		
gebaseerde definitie
De opzet van deze studie door Tom Fleming Creative
Consultancy (TFCC) is het geven van een voorlopig
feitenoverzicht van de spillover-effecten van
overheidsinvesteringen (publiek geld, direct of indirect door
de overheid toegekend) in de kunsten, cultuur en creatieve
industrieën in Europa. Het uitgangspunt van dit onderzoek
is een brede definitie van wat spillovers zijn. Hierbij wordt
rekening gehouden met eerder werk op dit terrein en
geprobeerd tegemoet te komen aan de strategische en
praktische behoeften van kunstenaars, culturele organisaties,
creatieve ondernemingen, beleidsmakers, financierders en
strategische organen.

Wij verstaan onder een of meerdere spillovers
het proces waarbij een bepaalde activiteit in een
bepaald gebied daaropvolgend ergens anders
een bredere impact heeft, maatschappelijk of
economisch, door de overvloed aan concepten,
ideeen, vaardigheden, kennis en verschillende
soorten kapitaal. Spillovers kunnen plaatsvinden in
verschillende tijdsgewrichten en kunnen bedoeld
of onbedoeld zijn, gepland of ongepland, direct
of indirect, zowel negatief als positief.

Voorstel voor een overzicht van culturele
en creatieve spillovers
Het voornaamste doel is de realisatie van een feitendossier
van 98 documenten uit 17 Europese landen, door de partners1
samengesteld. Deze documenten – een rijke mix aan
literatuurrecensies, casestudies, overzichten, kwantitatieve
analyses, enzovoort – zijn bekeken op wat vermeldenswaard
is in verband met spillovers, overheidsgeld en methodologie.
Om het feitenmateriaal daaruit te analyseren, hebben wij een
benadering gekozen die elk spillover-effect categoriseert in
drie brede en overlappende soorten spillovers.
Kennis-spillovers verwijzen naar de nieuwe ideeën,
innovaties en processen die binnen kunstorganisaties en
door kunstenaars en creatieve ondernemingen zijn ontwikkeld
en die een indirect effect hebben op de bredere economische
en sociale omgeving, zonder dat de makers ervan daar direct
voor worden beloond.
Industrie-spillovers verwijzen naar de verticale
waardenketen en horizontale voordelen voor de sociaaleconomische omgeving door alle sectoren heen op
het gebied van productiviteit en innovatie, als gevolg
van de invloed van een dynamische creatieve industrie,
ondernemingen, kunstenaars, culturele organisaties of
artistieke evenementen.

Zie in het volledige rapport de Dankbetuigingen voor een volledige lijst van partners en medewerkers.
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Netwerk-spillovers hebben betrekking op de werkingen
en gevolgen voor de economie en de samenleving die
voortvloeien uit de aanwezigheid van een hoge concentratie
kunsten en/of creatieve ondernemingen op een specifieke
plek (een cluster of een cultureel kwartier). De zichtbare
effecten worden geassocieerd met clustering (zoals de
verspreiding van onbewuste kennis) en agglomeratie.
De voordelen zijn vooral breed waarneembaar, zoals
economische groei en regionale aantrekkingskracht en
identiteit. Negatieve gevolgen zijn ook niet ongewoon –
bijvoorbeeld elitaire selectie.

Binnen deze drie soorten spillovers introduceert het rapport
17 subcategorieën met de meest aantoonbare bewijzen of
met een redelijke waarschijnlijkheid in bewijs en impact.
De 17 geselecteerde subcategorieën zijn ondergebracht in
Figuur 1. Het volledige rapport bevat een analyse van elk van
deze 17 subcategorieën met een korte samenvatting van de
belangrijkste punten met betrekking tot de methodologie,
overheidsinvestering en de feitelijke sterkten.

Kennis-spillovers

Industrie-spillovers

Netwerk-spillovers

Stimulering van creativiteit en
aanmoediging van latent talent

Verbetering van commerciële
cultuur en opleving
ondernemerschap

Groei van sociale cohesie,
gemeenschapsontwikkeling
en integratie

Toename van de zichtbaarheid,
tolerantie en uitwisseling tussen
gemeenschappen

Invloed op woon- en commerciële
vastgoedmarkten

Verbetering van gezondheid
en welzijn

Veranderende houding in
participatie in en openstaan voor
de kunsten

Stimulans van privé- en
buitenlandse investering

Realisatie van een aantrekkelijk
ecosysteem en creatief milieu,
‘city branding’ en ‘place making 2

Toename van inzetbaarheid en
ontwikkeling van deskundigheid in
de samenleving

Verbetering van productiviteit,
winstgevendheid en
concurrentievermogen

Stimulering van
stadsontwikkeling, -herstel
en -infrastructuur

Sterkere samenwerking,
grensoverschrijdend en tussen
verschillende sectoren

Toename van innovatie en
digitale technologie

Toename van economische
impact of clusters

Toetsing van nieuwe
organisatievormen en nieuwe
managementstructuren

Facilitering van kennisuitwisseling
en door cultuur aangestuurde
innovatie

Figuur 1. Diagram van spillovers en subcategorieën

2

Place making: proces waarin een plek van niets zich ontwikkelt tot iets of een bestaande omgeving verandert en daardoor een (andere)
betekenis krijgt. Een plein, straat of park wordt zo een succesvolle openbare ruimte.
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Conclusies
Sterkte van het feitenmateriaal in het
voorlopige dossier
Er zijn drie gebieden waar het bewijs voor spillovers bijzonder
sterk is en/of waarin een duidelijke behoefte aan verder
onderzoek bestaat (bijvoorbeeld vanwege het strategische
belang van bepaalde soorten rendement op investeringen).
Deze komen in het rapport gedetailleerder aan de orde,
en zijn:
• innovatie via kennis-spillovers
• gezondheid en welzijn via kennis- en industrie-spillovers.
• creatief milieu en ‘place branding’/positionering via
network-, kennis- en industrie-spillovers
Bewijs voor kennis-spillovers is het meest overtuigend 3 bij
de voordelen voor individuen met een langetermijnaanstelling
bij kunstorganisaties (CEBR, 2013 en Cuypers e.a., 2011),
bij de rol van cultuur in de ontwikkeling van sociaal kapitaal
(OECD, 2005), bij de brede impact van grootschalige
culturele evenementen (Rutten, 2006), bij de spillover
tussen publieksgelden en de commercieel gesponsorde
kunstvormen (Albert e.a., z.j., en Tafel Viia e.a., 2011), bij het
belang van cultuur voor het verbeteren van internationale
samenwerking (Interact, 2014), en de verbindingen tussen
cultuur, creatieve ondernemingen en innovatie (Rutten, 2006).
Analyse van de geregistreerde kennis-spillovers maakt
duidelijk dat deze lijst kan worden verbeterd door
meer onderzoek naar de wijze waarop ervaren en
uitgevoerde ‘creativiteit’ in de ene sfeer zich in een andere
activiteitenomgeving vertaalt in een nog creatievere aanpak.
Aangezien langetermijncontracten in de kunstwereld
belangrijk lijken te zijn voor het vrijkomen van talent, 		
kunnen studies hiernaar helpen deze leemten te vullen.
Tot andere belangrijke onderzoeksterreinen behoren de
rol van vrijwilligerswerk in de ontwikkeling van sociaal
kapitaal, het speciale effect en de waarde van grootschalige
culturele evenementen, de waarde van grensoverschrijdende
netwerken en de impact van creativiteit door de waardeketen
heen en na de productie.
Het sterkste bewijs voor het effect van industriespillovers is dat de communicatie binnen organisaties er
enorm op vooruitgaat (Antal/Strauss, 2012), ‘culture-led
regeneration’4 een positieve impact heeft (Rutten, 2006),
kruisbestuiving plaatsvindt tussen commerciële en nietcommerciële sectoren (OCE, 2014), investering in design
invloed heeft (Sternö/Nielsén, 2013), spillovers een rol spelen
in een sneller oppikken van nieuwe technologie (KEA, 2006)
en dat netwerken belangrijk zijn voor de verspreiding van
innovatie (Schopen e.a., 2008).
Onderzoek van het dossier maakt duidelijk dat het bewijs
voor industrie-spillovers kan worden verbeterd als de

wederzijdse relatie tussen cultuur en de bredere economie
verder wordt geanalyseerd in termen van innovatie en
ondernemerschap. Ook verder onderzoek naar de waarde van
overheidsinvestering om het nemen van risico’s te stimuleren
zou waardevol kunnen zijn, evenals het verkennen van de rol
van de sociale media en spillover-effecten die voorkomen
zonder enige voordelen van fysieke nabijheid via clusters.
Het duidelijk verwoorde en ontwikkelde bewijs
voor network-spillovers is gevonden bij de impact van
cultuur op sociale cohesie (KEA, 2009, en BOP, 2011)
en gemeenschapscohesie (Dümcke/Gnedovsky 2013,
2013), in de wijze waarop het proces van sociale cohesie
plaatsvindt (Goodlad e.a., 2002), bij de individuele voordelen
bij museumbezoek (Fujiwara, 2013), bij de verbinding
tussen culturele activiteit en zichtbaar goede gezondheid en
tevredenheid met het leven (Cuypers e.a., 2011, en Billington,
2010), bij de rol van cultuur bij place-making en city-branding
(ICC, 2010, en Rutten, 2006), bij het ‘creatieve milieu’-effect,
en bij het belang van creatieve ondernemers (CURE, 2014).
Een kritische blik op de inventarisering geeft aan dat bewijs
voor industrie-spillovers kan worden versterkt door verder
onderzoek naar de ingewikkelde relatie tussen kunsten,
cultuur en welzijn. Een ecosystematische benadering van
de analyse van de wisselwerking tussen tal van complexe
factoren zal ook ons begrip van de rol die cultuur speelt bij
de aantrekkingskracht van een stad of plek, vergroten.
Andere terreinen van onderzoek kunnen eveneens van
waarde zijn, met name voor het begrijpen van de spillovereffecten van individuen.
Analyse en rapportering van de gebruikte
evaluatiemethoden – in het bijzonder bij de 17
subcategorieën van spillovers – is de belangrijkste bijdrage
van dit rapport voor het lopende wetenschappelijke en
politieke debat. Bovendien geeft het heldere uitkomsten voor
culturele beroepskrachten en academici die de methoden
in hun instellingen willen toepassen en toetsen. Op grond
van het bewijsmateriaal is causaliteit in de culturele en
creatieve sectoren niet systematisch geëvalueerd volgens
de wetenschappelijk standaarden van onder andere de
Bradford Hill Criteria. Van alle 98 documenten zijn er slechts
twee benaderingen die voldoen aan de noodzakelijke
standaardhantering voor causaliteit (Bakshi e.a., 2013,
en Cuypers e.a., 2011). Verscheidene methoden, in
gebruik bij de sociale wetenschappen, vooral waar het
toetsen van hypothesen voor het gebruik van kwalitatieve
onderzoeksmethoden betreft, zouden zinvol kunnen zijn.
Hiertoe behoren:
• Experimentele studies die de relaties tussen oorzaak en
gevolg onderzoeken in een gereguleerd verband, inclusief
contrafeiten en controlegroepen.
• Actieonderzoek waarbij hypothesen worden getest
door de introductie van interventie in complexe sociale

3

Overtuigend maar te kort schietend in het bewijs van causaliteit volgens wetenschappelijk geaccepteerde normen.

4

Culture-led generation: stedelijke herontwikkelingsstrategie met cultuur als aanjager.

8 | Conclusies

fenomenen of etnografische technieken, inclusief
diepergaand onderzoek over een langere tijdsperiode.
• De afgeleide onderzoeksaanpak – gebruikmakend 		
van technieken, ontwikkeld op andere terreinen, 		
zoals onderzoek naar het Sociale Rendement van
Investeringen (SROI).
In termen van sociaal beleid adviseert een KEA 2009-rapport
lokale, regionale en nationale instanties om culturele
middelen in sociale en publieke diensten in te zetten
en opdracht te geven voor ‘een reeks longitudinale studies
(eventueel gelinkt aan door de EU gefinancierde projecten)
naar de impact van culturele activiteit op belangrijke sociale
gebieden, zoals sociale cohesie en maatschappelijke
vernieuwing’.

Methodologische aanbevelingen
In termen van ontwikkelingsmethoden die een groter
begrip voor de waarde van overheidsinvesteringen willen
kweken, worden na analyse van het dossier de volgende
interdisciplinaire benaderingen voorgesteld.
• Longitudinale interventiestudies op grond van de best
practice uit de sociale wetenschap, inclusief het gebruik
van controlegroepen.
• Het testen van hypothesen rond het proces en de
middelen waarmee culturele en creatieve spillovers
innovatie opstuwen naar de lokale context en de bredere
economie, door middel van experimentele methodologische
benaderingen met gebruik van ‘big data’ en welzijn
(kaders).
• Consumentenanalyse met behulp van nieuwe technologie
die ons helpt een beter beeld te krijgen van de rol van
cultuur in de opkomst van de beleveniseconomie.
• Het ontwikkelen van een holistische set van
methodologisch gereedschap voor alle 17 spillovercategorieën die op verschillende regeringsniveaus kunnen
worden ingezet.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
We kunnen uit het feitendossier een groot aantal gebieden
selecteren waarvoor verdere onderzoeksprogramma’s
bijzonder waardevol zouden kunnen zijn. Hiertoe behoren
onder meer de onderstaande onderzoeken:
• Spilloverresearch integraal in kaart te brengen evenals de
evaluatiegereedschappen die overheidssubsidie natrekken
en meten. En identificatie van spilloveruitkomsten
als onderdeel van het volledige voorstel voor
overheidsfinanciering.
• Stimuleringsprogramma’s voor sectoroverschrijdende
werkverbanden, zoals samenwerking tussen kunst en
cultuur, creatieve industrieën en andere sectoren.

• Onderzoek naar hybride en sectoroverschrijdende
ruimten en plekken die de overloop van gestructureerde
en ongestructureerde kennis mogelijk maken tussen
de kunsten, cultuur en creatieve industrieën en grotere
zakelijke, sociale en technologische sectoren.
• Stimulering van spillover-genererende acties zoals kennisen technologie-uitwisselingsprogramma’s die de kunst- en
culturele sector met de academische en technologische
wereld verbindt.
• Strategie bepalen voor kunst, gezondheid en welzijn, en
hoe spillover-effecten kunnen worden aangemoedigd en
gefaciliteerd.

Beleidsaanbevelingen
Onze voornaamste beleidsaanbeveling is de totstandkoming
van de eerste holistische agenda voor cultureel en creatief
onderzoek, met in de hoofdrol het Joint Research Centre.
Doel is de innovatie van de onderzoeksmethoden in de
culturele en creatieve industrieën en de stuwkracht van de
spillovers in de kunsten, cultuur en creatieve industrieën
binnen de context van Agenda 2020.
Voor een nieuwe holistische aanpak van cultureel en creatief
onderzoek adviseren wij dat de Europese Commissie
de leiding als changemaker neemt, met de volgende
maatregelen:
• De besteding van een deel (bijvoorbeeld 5 procent) van alle
door Creative Europe – en Horizon 2020 – gesubsidieerde
projecten in de culturele en creatieve sectoren aan
holistische evaluatie die de kwalitatieve en kwantitatieve
bewijzen in balans brengt.
• De realisering van een nieuw programma voor de
ontwikkeling en voortgang van kwalitatieve methoden en
indicatoren in de culturele en creatieve industrieën, geleid
door het Joint Research Centre van de Europese Unie.
• Een oproep tot de coördinatie van de nationale
onderzoeksagenda’s in de culturele en creatieve sectoren
door een Open Method of Coordination(OMC)-groep. Deze
groep krijgt de taak om nieuwe kwalitatieve methoden
als onderdeel van een evenwichtige kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoeksagenda te versterken en te testen.
Onze beleidsaanbevelingen hebben de steun nodig
van nationale, regionale en plaatselijke regeringen en
beleidsmakers. We vragen hun die rol van belangrijkste
change-makers bij de realisatie en bewijsvoering van
culturele en creatieve spillovers op zich te nemen. Zonder
een nieuwe holistische onderzoeksagenda kunnen culturele
en creatieve beleidsvormen niet de grotere waarde van
de kunsten, cultuur en creatieve industrieën innoveren,
ontwikkelen en vastleggen in de bredere economie en
sociale samenleving.
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Voor het volledige rapport, zie:
http://ccspillovers.wikispaces.com/
Voor meer informatie, e-mail:
ccspillover@gmail.com

http://ccspillovers.wikispaces.com/

Laat, alstublieft, van u horen.

