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strictly business 

De creatieve industrie heeft Duitsland verkozen tot partner van 2015. 
Dat maakte de industrie dinsdag__27 mei in Essen bekend tijdens een 
werkbezoek van Willem-Alexanoer en Máxima aan de Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Wat gaat dat de sector opleveren? 

Barbera Wolfensberger, 'boegbeeld' van de creatieve industrie. 

SNEL 
GROEIENDE 
SECTOR 
Om de topsectoren waarin 
Nederland wereldwijd uitblinkt 
nog sterker te maken, heeft het 
kabinet een topsectorenbeleid 
ontwikkeld. In negen topteams 
werken overheid, bedrijfsleven, 
universiteiten en onderzoeks
centra samen aan kennis en 
innovatie. De agenda van het 
Topteam Creatieve Industrie 
wordt gecoördineerd door de 
Dutch Creative Council, de 
onafhankelijke strategische ad
viesraad van en voor de creatieve 
industrie. Doel van de Council 
is om de creatieve industrie te 
ontwikkelen tot een nationaal en 
internationaal toonaangevende 
sector. Deze sector groeit met 
zes procent per jaar sneller dan 
andere sectoren en telt 43 dui
zend bedrijven, aldus de Council. 
Vijf procent van deze bedrijven is 
Nederlands. 

Van contacten naar contracten. Duidelijker kan 
Jeroen van Erp, creatief directeur van ontwerp
bureau Fabrique en lid van het Topteam Creatieve 
Industrie, het doel van de partnerkeuze niet om
schrijven. 'We focussen niet op inspireren, maar op 
het genereren van business.' 
In Essen gaven vier bureaus tijdens een aantal korte 
presentaties voorbeelden van succesvolle Neder
lands-Duitse samenwerkingen. Onder de toehoorders 
waren niet alleen het koninklijk paar en minister Kamp 
van Economische Zaken, maar ook Duitse hoogwaardig
heidsbekleders, onder wie Hannelore Kraft, minis
ter-president van Noordrijn-Westfalen. 
'Wij gaven onze presentatie samen met het Duitse 
reclamebureau Scholz & Friends, waarmee we veel 
samenwerken', zegt Sander van Maarschalkerweerd 
van muziekbureau Sizzer. Hij ziet veel kansen voor de 
creatieve industrie in Duitsland. 'De match is goed. Zij 
vinden het prettig dat wij een internationale focus en 
denkwijze hebben en dat we wat eigenwijs zijn. Wij vin
den het op onze beurt fijn dat Duitsers hun boel zo lekker 
op orde hebben. Projecten lopen er gesmeerd.' 

Edo van Dijk van het Nederlands-Duitse ontwerpbureau 
Edenspiekermann ging met zijn Duitse collega's in op 
het fusieproces van het bedrijf, dat zich in 2009 voltrok. 
Landgrenzen bleken echte barrières. 'Juridische kaders 
zijn landgebonden. Als je je intellectueel eigendom wil 
beschermen, zou je een grensoverschrijdende onderne
ming moeten oprichten voor het gezamenlijk eigendom.' 
Kostbaar en tijdrovend, aldus Van Dijk, die aan de hand 
van een NS-ProRail-project met dynamische reizigers
informatie op perrons benadrukte dat echte innovatie 
pas mogelijk is wanneer design en businessoplossingen 
samenkomen. 
Of het partnerjaar met Duitsland tot meer business gaat 



'Het is net als 
in sport. In de 
competitie ga je 
elkaar te lijf, maar 
in Oranje ga je er 
gezamenliJkvoor' 
Jeroen van Erp 

leiden, weet Van Dijk niet. 'De Duitse 
maakindustrie en de Nederlandse 
dienstverlening moeten elkaar in 
elk geval beter kunnen vinden. Door 
goed netwerken en hechter samen
werken in ontwikkeltrajecten zal dat 
vanzelf verbeteren, denk ik. Fysieke 
grenzen zijn erg dun.' 

Jan-Jaap Severs van gamestudio 
Grendel Games demonstreerde 
met een Duitse partner het proto
type van de serious game Gryphon 
Rider. Een revalidatietool, gericht op 
kinderen met evenwichtsproblemen, 
die eruitziet als een entertainment 
game. 'In het spel vlieg je door een 
fantasiewereld ', legt Severs uit. 'De 
obstakels die je moet omzeilen zijn 
eigenlijk fysiotherapeutische oefe
ningen.' Severs hoopt dat het part
nerjaar 2015 deuren zal openen voor 
Grendel Games. 'Wij zijn een nog 
jonge industrie en zijn niet bekend 
met de route naar de health sector in 
Duitsland. Daar heb je een netwerk 
voor nodig. Ik hoop dat er volgend 
jaar veel dingen los gaan komen.' 

Na de presentaties werd aan de 
lunchtafel met elkaar door gepraat, 
met Jeroen van Erp en Barbera 
Wolfensberger (FHV BBDO en 
boegbeeld van het Topteam Creatie
ve Industrie) als moderator. 'Tijdens 
die gesprekken met onder ande-
ren Willem-Alexander en Mäxima 
gingen we dieper in op de kansen 
en mogelijkheden van de Neder
lands-Duitse samenwerking ', licht 
Van Maarschalkerweerd toe. 

De dag leverde de Nederlandse 
creatieve industrie een boost aan 
Duitse publiciteit op - met dank aan 
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Links Edo van Dijk van Edenspiekerman. In het paars de Neder
landse ambassadeur Van Daalen, en in het zwart-wit Hannelore 
Kraft , minister president van NRWF. Uiterst rechts Barbera 
Wolfensberger. 

het koninklijk paar. Maar straks, in 
2015, moet de sector het zelf gaan 
doen. 'We moeten op plaatsen zijn 
waar onze kansen liggen', neemt 
Jeroen van Erp een voorschot op het 
programma voor 2015, dat na de 
zomer bekend zal worden gemaakt. 
'En die kansen liggen vooral op 
het gebied van cross-overs. Dat 
betekent dat we aanwezig zullen zijn 
op de Münchener Design Week, de 
Hannover Buchmesse, de Berlin 
Music Week en op de Medica Mes
se in Düsseldorf.' 

Om daar een succes van te maken 
moeten de krachten worden 
gebundeld, aldus Van Erp, die in 
het Topteam Creatieve Industrie 
verantwoordelijk is voor internationa
le contacten. 'Als we onze ambities 
echt willen waarmaken, moeten we 
goed samenwerken. Het is net als in 
sport. In de competitie ga je elkaar te 
lijf, maar in Oranje ga je er gezamen
lijk voor.' 

K ESKEURIG.NL 
One Shoe won een pitch voor de nieuwe campagne 
van Kieskeurig. nl. Het bureau is verantwoordelijk voor de 
creatieve invulling van de campagne, waaronder tv- en 
radiocommercials en online bannering. 

Marriott International vroeg LikeFriencls om de digitale 
communicatiestrategie voor het nieuwe Moxy Hotels
merk te ontwikkelen. Het betreft het ontwerp van de 
Moxy Hotels-website en socialemediaplatforms, vanuit 
een strategische en volledig gemtegreerde aanpak. 

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) koos na 
een pitch voor Pielde Factory. Het bureau werkt het 
strategische vierjarenplan van de Universiteit uit tot een 
merkverhaal en een onderwijsmarketingcampagne. 

=exact 
Na een pitch onder drie bureaus selecteerde Exact 
Kingsday voor een (in ter) nationale campagne voor de 
Nederlandse leverancier van bedrijfssoftware. 

RIVIÈRA MAISON 
HOME IS WHERE YOU CAN BE YOU 

Fabrique gaat samen met retailbureau Kega de nieu
we, gemtegreerde website en webshop ontwerpen van 
Rivièra Maison. 


