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A

ls je wilt weten hoe werk er in de toekomst uitziet, loont
het om een kijkje te nemen bij de creatieve industrie.
Vooral in de broedplaatsen – panden met creatieve
solisten, kleinschalige organisaties en collectieven – sta je in de
kraamkamer van het nieuwe werken. Hier wordt gewerkt voorbij
de klassieke modellen van dienstverband en arbeidsverhoudingen.
Dit is het domein van tomeloos experiment, start-ups, incubators,
crowdfunding en vooral passie voor de gekozen richting.
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) gaat in
gesprek met zo’n twintig experts uit de sector, op zoek naar de
juiste match tussen opdrachtgevers en kandidaten uit de pool
van werkzoekenden.

Amsterdam >
top vijf creatieve steden van
de wereld
creatieve industrie >
14% economie = 33.000 banen
83% >
Zelfstandig Professional (ZP’er)
LEESWIJZER
In de plenaire sessies en groepsgesprekken van de
Expert Studio zijn twee thema’s besproken: de match
tussen WSP en creatieve industrie, en de match tussen
kandidaat en broedplaats of ZP’er. In dit verslag is de
opbrengst van de Expert Studio deels weergegeven in
de vorm van quotes en pitches.
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Profiel Broedplaatsen en
ZP’ers creatieve industrie
• diversiteit: o.a. mode, grafisch, productdesign,
online, reclame, audiovisueel, events, festivals
• kleinschalig ondernemerschap
• toptalent of buurteconomie, maar ook
combinaties
• levert toegevoegde waarde voor andere
industrieën (maakindustrie)
• geraakt door crisis, bezig eigen broek op te
houden
• hier worden future jobs en businessmodellen
gecreëerd
• geen zelfstandigen zonder personeel maar
zelfstandig professionals (ZP’ers) met
gespecialiseerde microcarrières
• projectmatig werken
• prototype netwerkeconomie van de toekomst

MEI 2013 Expert Studio #1

Nieuw werk
‘Out-of-the-box laat zich niet in een hokje stoppen.’
De broedplaats is een laboratorium van allerlei eigentijdse werkvormen. Creatieve professionals combineren
verschillende competenties, hebben ambities in allerlei
richtingen en laten zich niet in een hokje stoppen. Zij
denken out-of-the-box en gedragen zich niet volgens
traditionele klassieke concepten van werknemer of
werkgeverschap. Het ene moment is de zelfstandige
professional opdrachtnemer, om bij een volgend project
zelf de opdracht te formuleren en te gunnen. Veel –
met name jonge – mensen schakelen tussen (vrijwel)
onbetaald en betaald werk, bijvoorbeeld op festivals
en in andere projectorganisaties. De keerzijde is dat
veel ZP’ers moeite hebben om voldoende inkomsten
te genereren. Mede hierdoor ligt het verloop in sommige broedplaatsen rond de 30%. Steeds vaker komen
hybride werkvormen voor: een combinatie van deeltijdBroedplaatsen en ZP’ers Creatieve Industrie

baan en eigen werk. Oftewel, zoals moderator Lucas
Hendricks in zijn inleiding stelt: de creatieve professional heeft een cv van microcarrières.
Een sector met een dergelijke dynamiek, diversiteit en
kleinschaligheid stelt het Werkgeversservicepunt GrootAmsterdam (WSP) voor een interessante uitdaging. Want
hoe kunnen we de werkgevers in de creatieve industrie
de kandidaten leveren waar ze behoefte aan hebben?
Hebben we deze kandidaten eigenlijk wel in beeld in
ons bestand? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er in dit
aanzienlijke deel van de Amsterdamse economie kansen
worden gecreëerd voor en opgepakt door mensen die
werkzoekend zijn? Is dat alleen haalbaar bij grote bedrijven in mode en entertainment, zoals de succesvolle multinationals G-Star en ID&T? Of liggen er ook kansen bij
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start-ups, ZP’ers en collectieven van creatieven? Bijvoorbeeld omdat deze groep social-entrepreneurschap hoog
in het vaandel heeft?
Deze vragen liggen voor als een groep van twintig
professionals in gesprek gaat met de medewerkers van
het WSP, tijdens de eerste Expert Studio. De bijeenkomst
vindt plaats op een plek die bruist van de dynamiek:
Pand Noord aan de Meeuwenlaan, waar (veelal jonge)
ondernemers een toonbeeld vormen van samenwerking
en kruisbestuiving en delen van middelen en kennis.

Jaap Draaisma
directeur Urban Resort
‘Talloze mensen van rond de 25, 30 jaar zijn werkloos.
Als die van de opleiding komen, vragen ze de eerste twee
jaar echt geen uitkering aan. Ze zijn dag en nacht bezig
met solliciteren. Die kunnen een pool vormen van extra
handjes – die niet per se creatief zijn – en tijdelijk voor
nop bij mijn huurders werken. Dat zijn vijfhonderd
ZP’ers die met moeite het hoofd boven water houden.
Ze hebben te veel werk en te weinig inkomsten. Het is
vaak basic werk, waar je leert afspraken nakomen en
ervaring opdoet.’

4

Wat doet het WSP voor ondernemers?
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam is
voor ondernemers het aanspreekpunt voor het
werven van personeel en voor vragen over arbeidsmarktontwikkelingen. Het WSP biedt toegang tot
subsidies en trajecten: van participatie- tot traineeplaatsen, stagewerkplekken, detachering of loonkostensubsidie. Ook geeft het WSP informatie over
wet- en regelgeving.
WSP? What’s in it for me?
• Kosteloze werving & selectie
• Jobcoach 24/7 kosteloos inzetbaar
• Groot bestand met kandidaten
– bemiddeling bij korte afstand tot arbeidsmarkt > 6000–9000 kandidaten > goede
doorstroming, vaak ook op eigen kracht
– bemiddeling bij grote afstand tot arbeidsmarkt > 25.000 kandidaten
• Informatie over subsidies en regelingen
• Invulling aan sociaal ondernemen
• Arbeidsmarktinformatie over branche
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Tijd voor een smart WSP
‘Pas je aan het ritme en de taal van de sector aan.’
De Expert Studio maakt duidelijk dat er volop kansen
liggen bij broedplaatsen en creatieve ZP’ers. De ideeën
en adviezen van de groep betrokken experts dagen het
WSP uit om zich even dynamisch, flexibel en creatief te
gedragen als de sector zelf. Zoals steeds meer websites
zich tegenwoordig aanpassen aan het platform (desktop, tablet of smartphone) waarop ze worden bekeken,
zo kan ook het WSP een adaptive design (een ontwerp
dat zich automatisch aanpast) ontwikkelen om met een
passend aanbod voor de creatieve industrie te komen.

Samenvattend luidt het advies van de experts: ga met
een goed verhaal naar de plekken waar de ZP’ers zijn.
Houd een open geest en de bereidheid om te falen en
opnieuw te beginnen. Zorg dat je sneller inspeelt op
veranderende behoeftes, en breng kansrijke kandidaten
in beeld. Spiegel je aan de creatieve industrie: beweeg
mee, reageer snel, werk samen, wees dichtbij. Verleg je
grenzen, vermijd de valkuilen en durf iets nieuws. Een
taskforce, een talentscan, broedplaatsscan of een dienstenpool, het is een kwestie van ondernemen, proberen
en verbeteren. En vooral ook, doe het samen met betrokken experts uit de creatieve industrie.

Valkuilen
• Focus om te voorkomen dat je alle kanten
op schiet.
• Wees kritisch, kijk wat marktpotentie heeft,
speel een rol in verdienmodellen.
• Investeer niet in zaken waar eigenlijk geen
markt voor is.
• Streef niet naar een grote slag van 10%, maar
zorg voor een voedingsbodem van kleine
successen.

Teisje van Emmerik
ZP’er bij o.a. Magneetfestival, Tafel 15
‘Neem een voorbeeld aan de datingindustrie en bouw
een app als Tinder om mensen te matchen. Dan hoef je
als creatieve ondernemer geen één-op-één-gesprekken te
voeren met 45.000 mensen.’

Broedplaatsen en ZP’ers Creatieve Industrie
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A WSP en broedplaatsen:
clash of match?
In de Expert Studio blijkt dat het WSP een beter én positiever beeld van de sector heeft dan andersom. Het WSP
ziet de creatieve industrie als een belangrijk en kansrijk
onderdeel van de Amsterdamse economie en als een
voorloper op het gebied van nieuwe werkverbanden en
werkgelegenheid. Er is urgentie om de creatieve industrie
te leren kennen en een bijdrage te leveren om de behoefte
aan menskracht in te vullen.
Traditioneel vs eigentijds
De vertegenwoordigers van de creatieve industrie blijken
niet of nauwelijks op de hoogte van het bestaan van het
WSP en de diensten die het aanbiedt. En zoals iemand
opmerkt: ‘onbekend maakt onbemind’. Bij de eerste ken-

nismaking zijn er kritische opmerkingen over het imago.
Het WSP presenteert zich in woord en beeld als een organisatie die zich vooral richt op de traditionele industrie
en handel en op ondernemingen met klassieke arbeidsverhoudingen en dienstverbanden. Dit clasht met de
behoeften, de dagelijkse praktijk én de omgangsvormen
in de creatieve industrie.
Als er wordt samengewerkt met het WSP of een partnerorganisatie, is het vaak niet duidelijk met wie men van
doen heeft. Zelfs de experts die werk bieden aan kandidaten, weten niet exact van welke instantie deze precies
afkomstig zijn. Zij vinden dit ook weinig relevant. Voor
hen is niet de naam van de instantie, maar zijn passende
ondersteuning en dienstverlening vanuit ‘de gemeente’
belangrijk.

CASE #1 Amstelfilm
‘Via het WSP biedt Amstelfilm werk aan een koffiejuffrouw, iemand die de boekhouder ondersteunt en
iemand die data invoert.’
Marieke Jonker, Amstelfilm

Chris Keulemans
artistiek leider vrijplaats voor kunst en cultuur
De Tolhuistuin
’In de Tolhuistuin hebben wij plekken voor vrijwilligers
of mensen met een uitkering om mee te draaien als
cateraar, klusser of bouwer. Na verloop van tijd zie
je dat deze mensen zich mede-eigenaar gaan voelen.
Toch gaat het vaak mis als er een tussenlaag bijkomt
in de vorm van een coördinator van buiten. Zorg dat
je de buurt en de codes kent, en beweeg met ons mee.
Spreek gewone taal tegen gewone mensen. Dan komt
het gewoon goed.’
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Mirjam Lamark
als ZP’er HR-functionaris in de creatieve industrie
‘Ik sta versteld als ik hoor hoe al die mensen van de
gemeente werkzoekenden helpen. Mogelijk kunnen
ZP’ers van de mensen en regelingen van het WSP
gebruikmaken. Het zou supertof zijn als die verbinding
ontstaat.’

Jacco Groen
directeur Springfilm, gevestigd in het ACTA-gebouw
‘Ik merk dat ik te weinig weet over het aanbod van het
WSP. Bijvoorbeeld dat je iemand kunt inhuren voor
20 uur en maar 10 uur hoeft te betalen. In onze broedplaats is er wel degelijk ruimte voor mensen die ons
kunnen helpen. Zeker als ze affiniteit hebben met de
creatieve industrie.’
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Tegelijkertijd zijn er kritische kanttekeningen over de
snelheid en bereikbaarheid van het WSP. Het duurt soms
lang voordat er een aanvraag wordt ingevuld, de dienst
is niet (altijd) bereikbaar na vijven, terwijl werk in de
creatieve sector regelmatig ook in avond en nacht plaatsvindt.
Het WSP heeft ook goodwill, vooral bij bedrijven die al
met de organisatie samenwerken. Deze vinden het positief dat zij via het WSP personeel hebben kunnen werven,
met name voor ondersteunende diensten. Bovendien
waarderen de experts de Expert Studio als gelegenheid
om hun behoefte te kunnen voorleggen aan het WSP.
PITCH > Pas je aan
Hoe kun je de creatieve sector bereiken? Hoe commu-

Niels Wille
creatief en technisch bureau Secret Lab,
gevestigd in Pand Noord
’Breng het vooral dichtbij. Wij willen graag in contact
komen met mensen in de WSP-pool. Wij hebben het
werk, maar we vinden het moeilijk om de juiste mensen
te vinden.’
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niceer je met de sector? De adviezen zijn eensluidend:
spreek de taal, organiseer zelf een festival, ga op festivals
en markten staan, organiseer netwerkborrels voor de
sector die leiden tot samenwerking van waaruit je projecten kunt opstarten. Het ligt voor de hand dat het WSP de
doelgroep inzet om een campagne te bedenken voor de
creatieve industrie.
• Presenteer je op festivals en in broedplaatsen, laat de
standaardformulieren, filmpjes en banners thuis
• Organiseer een debat en netwerkborrel of startersbeurs voor creatief talent
PITCH > Creatieve therapie voor het WSP
Laat enkele creatieve experts een scan van het WSP maken
en adviseren over wat er nodig is om in aanbod en communicatie beter te matchen met de creatieve industrie.

Minke Marsiglia
ZP’er, o.a. producent Magneetfestival
‘Je kunt een of twee kunstenaars in het team van WSP
plaatsen en samen laten bedenken hoe je deze sector
bereikt. Het belangrijkste is dat WSP uit de hokjes gaat
denken, want binnen de creatieve sector zijn er geen
hokjes.’
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B Matcht de kandidaat
met de broedplaats
of de ZP’s?
In de groepssessies wordt de matchingsvraag van drie
kanten benaderd.
1 Je kunt kansen creëren voor creatieve kandidaten.
2 Je kunt kandidaten zoeken die creatieve professionals
ondersteunen bij werk waar deze zelf niet aan toe
komen.
3 Houd rekening met het werk waar in de toekomst
vraag naar is.
In alle drie gevallen komen de groepen met pitches,
ideeën en aanzetten voor het WSP om mee aan de slag
te gaan.
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Arvid Wiegerink
reclamebureau Tafel 15
‘Iedereen heeft een talent, maar niet iedereen weet dat.
Je komt erachter door het te doen. Competenties liggen
vaak dicht bij passie. Je bent goed in wat je leuk vindt
om te doen.’

Kasper Nobel
MatchIn
’Creatieve jongeren willen ook een kans om te doen
wat ze écht willen. Laat ze deels werk doen waarmee
ze werken aan competenties en ervaring opdoen in een
werksituatie. Dat kan een basis vormen en daarnaast
kunnen ze hun passie volgen.’
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1 > Focus op de kandidaat
Een veelgehoorde uitspraak is dat talent, passie en doorzettingsvermogen onontbeerlijk zijn om te slagen binnen
de creatieve industrie. Wil het WSP kandidaten kunnen
leveren die geschikt zijn voor de kernactiviteiten, het creatieve werk, is het zaak dat zij goed gescout worden.
Hoe dan ook vinden de experts affiniteit met de creatieve
industrie een voorwaarde voor WSP-kandidaten om in de
sector te werken, op welk niveau dan ook (zie 2 > Focus
op de broedplaats en ZP’er). Dit geldt ook voor werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk, juist omdat ZP’ers wei-

CASE #2 Talententafel
Arvid Wiegerink is oprichter van reclamebureau
Tafel 15. Zijn vriend Willem is 26 jaar en grafisch
ontwerper. Willem komt niet aan de bak omdat hij
in de ogen van werkgevers onvoldoende werkervaring heeft. Toch heeft hij volop skills: hij is een kei
in graffiti en tekenen, en vaardig met Photoshop en
InDesign.
Hoe zou het zijn om Willem en ander jong talent te
koppelen aan klanten met grote ambities, maar weinig budget? Met zijn partners van Tafel 15 bedenkt
Arvid de Talententafel. Hij gaat praten met vastgoedbeheerder VolkerWessels om leegstaande bedrijfsruimte te regelen voor de Talententafel. Ruimte voor
een Reclame Academy, pop-ups en creatieve ateliers.
De kandidaten voor de Talententafel komen uit het
eigen netwerk, via opleidingen en instellingen als
het WSP. De Talententafel is geslaagd als Willem niet
alleen van de bank komt, maar van tafel gaat en zijn
plek vindt in de creatieve industrie.
Talententafel gaat in juni 2014 van start.

nig tijd hebben om in begeleiding te investeren. Tegelijk
vormen broedplaatsen in wijken waar weinig voorbeelden
zijn van werk, een positieve uitzondering. Dit kan worden
benut door kandidaten om zich aan te spiegelen.
Pitch > Creatieve therapie voor kandidaten
Om passende kandidaten te kunnen matchen, is het
nodig dat het WSP werkzoekenden screent of laat screenen op creatieve skills. Dit kan via een speeddate of
creatieve ‘therapie’.
Pitch > Reality check
Zorg voor een reality check, zodat de kandidaat kan ontdekken of het bestaan als ZP’er of creatieve ondernemer
bij hem of haar past.

Monique Sakkers
Meesteropleiding Coupeurs
‘Ga met kandidaten bij creatieve bedrijven op bezoek.
Wij bieden werkplekken en opleiding in een praktijk
gerichte omgeving. Laat mensen bloeien waar hun
passie ligt. Als je mensen begeleidt, moet je ze kansen
bieden om te kunnen groeien. Daarom zijn langetermijntrajecten belangrijk.’

‘The Saddest Thing in
Life is Wasted Talent’

Broedplaatsen en ZP’ers Creatieve Industrie
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2 > Focus op de broedplaats
en de ZP’er
Veel ZP’ers hebben te lijden onder de economische crisis
en kunnen minder vragen voor diensten in het lage en
middensegment. Overigens is het inherent aan broedplaatsen dat de omloopsnelheid van huurders hoog is.
Een groot deel van de experimenten blijkt niet levensvatbaar. Tegelijkertijd blijken ondernemers in broedplaatsen
vaak niet op de hoogte van regelingen als de BBZ (bijstandsbesluit zelfstandigen). Hier ligt een taak voor het
WSP om bijvoorbeeld met de unit Zelfstandigen van de
gemeente te zorgen voor betere voorlichting en informatievoorziening.
Aan de andere kant van het spectrum opereren middentot kleinbedrijven die aan het eigen succesvol te gronde
lijken te gaan. Zij kampen met een verloop van personeel
van 20 tot 25%. Bij hen wordt talent weggekaapt. Deze
bedrijven stellen hoge eisen aan de vaardigheden van de
kandidaat. Het gaat bijvoorbeeld om specialistisch werk,
waarvoor programmeerskills vereist zijn.
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ZP’ers zijn vooral gedreven om creatieve kernactiviteiten
te ontplooien. Zij hebben de behoefte om ontzorgd te
worden op andere terreinen. Vooral in broedplaatsen en
andere panden waar ZP’ers zich verzamelen, is behoefte
aan facilitaire ondersteuning. Tegelijkertijd kunnen
ZP’ers het zich meestal niet veroorloven, financieel noch
vakinhoudelijk, om veel te investeren in begeleiding op
de werkvloer. Voor grotere partijen is het minder een
probleem dat de productiviteit van stagiairs of mensen
in een leerwerktraject lager is.

Marieke Jonker
directeur filmdistributiebedrijf Amstelfilm
’Het klinkt een beetje gek, maar het WSP zou bijvoorbeeld op de festivals op zoek kunnen gaan naar mensen
die feitelijk baat hebben bij een uitkering. Zo help je
een groep die nu onzichtbaar is: kunstenaars en young
professionals die gedwongen bij hun ouders zitten.
Deze groep is interessant voor de creatieve industrie.
Wij kunnen mensen vervolgens een reality check geven
van hoe het in de filmwereld werkt.’
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Categorieën werk
• Facilitaire diensten (technische dienst, schoonmaak,
catering en horeca)
• Projectmanagement (productie, planning, secretarieel
werk/office management)
• Accountancy (dataverwerking, boekhouding)
• Acquisitie/fondsenwerving
Kansrijke niches (werk in pieken)
• Catering (events, festivals, meet-ups)
• Decorbouw
• Vrijwilligerswerk (festivals)
Randvoorwaarden
• Maak inzichtelijk wie er in de broedplaats op welk
gebied werkzaam is.
• Houd rekening met flexibele werktijden in de creatieve sector (horeca, festivals).
• Maak duidelijk what’s in it for me om iemand uit de
WSP-pool aan te nemen (subsidies, regelingen, socialentrepreneurschap).

Gerben Mienis
architect, mede-initiator broedplaats Old School
’Ik zie wel wat in een scan op de broedplaats. Kijk wat
er allemaal gebeurt en welke behoefte er is aan ondersteuning, bijvoorbeeld voor boekhouding. Zorg dat je
een pool hebt van mensen die klusjes kunnen doen voor
de piekmomenten. In deze sector luidt het devies vaak
nú knallen!’

Case #3 Urban Resort
‘Via de gemeente krijgen wij mensen binnen die
iets hebben met kunst en cultuur. Zo hebben we elf
mensen in loondienst en op stageplekken, vooral
voor toezicht en veiligheid en ons technische
clubje. Daardoor zijn we meer dan een exploitant
van cultureel vastgoed, maar ademt ons hele
bedrijf kunst en cultuur.’
Jaap Draaisma, directeur Urban Resort

Broedplaatsen en ZP’ers Creatieve Industrie

• Match mensen niet op functie, maar wat je ervoor
moet kunnen.
• Zet niet automatisch in op plaatsing in vaste dienst.
Dilemma: ondernemerschap stimuleren of niet?
Over het nut en de noodzaak van het ondersteunen van
kandidaten in het ontwikkelen van ondernemerschap
blijken de meningen verdeeld. In elk geval zou het WSP
een brug kunnen slaan tussen stage en werk. Het is dan
wel zaak om te zorgen dat mensen die bij een ZP’er aan
de slag gaan, klaar zijn om in het diepe te springen. De
ZP’er is vaak niet in staat of bereid om veel aan training
en begeleiding te doen.
Pitch > Scan en pool
Maak een scan van de sector of een broedplaats en stel
vervolgens een dienstenpool samen, met kandidaten die
(ook flexibel) inzetbaar zijn voor ZP’ers en broedplaatsen.

Paul Meijer
Xpositron, broedplaats met 100 mensen
verdeeld over 70 bedrijfjes
’Re-integratie is te veel gericht op werknemerschap.
Er is veel onontdekt ondernemend talent. De drempel
naar ondernemerschap is te hoog. En als je al een tijdje
thuis zit, wordt dat een groot obstakel. Begin daarom
simpel: met een rondleiding en een kennismaking in
een broedplaats. Daar zitten bijna alleen maar ZP’ers.’

Jerry Opier
mede-oprichter reclamebureau Tafel 15
‘Het is een voorrecht om te ondernemen. Het lijkt
me een slecht idee om de drempel te verlagen om als
zelfstandige te gaan werken door meer vastigheid te
bieden. Een onderdeel van het ZP’er zijn is juist dat je
de ballen hebt om je door niets te laten tegenhouden.
Het WSP kan mensen wel helpen met administratieve
rompslomp.’

11

3 > Focus op de toekomst
Tijdens de Expert Studio is verkend waar het in de creatieve industrie naartoe gaat en aan welke competenties
over een aantal jaren behoefte is.
IT en online
Bepaalde ontwikkelingen, vooral op het gebied van
informatietechnologie, gaan zo snel dat de experts zich
niet wagen aan een toekomstvoorspelling. Wel verwachten zij dat de combinatie (online) IT en creatief werk een
hoge vlucht neemt. Daarbij geldt dat de creatieve ondernemer (zelf of in een team) digitale skills nodig heeft om
relevant te blijven.
Kansrijk
• Ontwikkeling apps en games
• Toepassing nieuwe technologie: Google Glass,
Oculus Rift
• Productie content: beeldtaal vs geschreven taal

Zorg
Ook de combinatie zorg en welzijn met de creatieve
industrie lijkt kansrijk voor de toekomst. Steeds meer
ontwerpers richten zich op social design, waarmee zij
tot oplossingen komen voor problematiek rond thema’s
als participatie, vergrijzing en gezondheid. Nu gemeenten verantwoordelijk worden voor een deel van de zorg,
liggen er kansen om samen met de creatieve industrie
een sociale agenda te ontwikkelen.
Pitch > Taskforce
In het verlengde van de oproep om de blik op te toekomst gericht te houden, ligt het advies om een taskforce in het leven te roepen waarin branche-experts,
WSP-adviseurs, en vertegenwoordigers van met onderwijsinstellingen en festivals zitting hebben.
Deze taskforce zou twee doelen dienen:
1	De vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen in
de branche.
2 Identificeren welke banen er zijn en waar mogelijke
matching kan plaatsvinden.

Ergun Simsek
acteur en deelnemer Eigen-werktraject
‘Voor een productie over 50 jaar Turkse generaties
in Nederland zoek ik allerlei mensen: een producent,
een impresario, iemand voor sponsorwerving, een
faciliterende crew, goede medewerkers die me werk uit
handen nemen.’
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Bijlage
Aanwezige experts
Arvid Wiegerink, Tafel 15
Chris Keulemans, Tolhuistuin
Ergun Simsek, acteur
Frans Heessels, RBA/Eigen Werk
Gerben Mienis, Old School
Jaap Draaisma, directeur Urban Resort
Jacco Groen, Springfilm
Jarl de Vries, Cocktail Professor
Jerry Oppier, Tafel 15
Kasper Nobel, MatchIn
Marieke Jonker, Amstelfilm
Minke Marsiglia, Magneetfestival
Mirjam Lamark, HR functionaris
Monique Sakkers, Meesteropleiding Coupeurs
Niels Wille, Secret Lab
Paul Meijer, Stichting Xpositron
Vera van Schoffelen, SBK

Broedplaatsen en ZP’ers Creatieve Industrie

Aanwezig WSP
Cornelie Leemhuis, teammanager
Ineke Cremers, accountmanager
Marcel Brouwer, adviseur
Rohina Kartaram, branchecoördinator Retail,
Groothandel & Ambachten
Yvette Feist, accountmanager
Met dank aan
Femke de Gruijter (fotografie), Joshua Bevers (communicatie) en de mensen van Tafel 15 en Pand Noord.
Inleiding en gespreksleiding
Lucas Hendricks, Kairos
Verslaglegging en vormgeving
Frans Hempen, Joanna Greve, de zoele haven
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