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Samenvatting 

Achtergrond 

 

De relatieve desindustrialisering van Vlaanderen en België waarbij technologie meer en meer 

belangrijk wordt voor de productielijnen ten koste van arbeid, hebben ertoe geleid dat vele 

regio’s in Europa specifiek focussen op kennis- en creatieve economie. 

De kwaliteit van de gegenereerde kennis en innovatie hangt o.a. af van de externe omgeving. 

Deze moet lerend zijn d.w.z. er moeten voldoende hooggeschoolde werknemers en 

onderzoekers aanwezig zijn. Deze hebben echter een specifiek leefmilieu nodig waarbij 

creativiteit en de creatieve economie centraal staan. M.a.w. zonder creatieve economie is er 

geen lerende omgeving mogelijk en verdwijnt kennis en innovatie uit het economische 

weefsel van een stad of een regio. 
 

De studieopdracht 

 

De stad Gent is op Vlaams niveau een centrum van de creatieve economie. Intuïtief weten we 

dat verschillende factoren zoals de aanwezigheid van de universiteit & hogescholen, het 

beschikbare culturele erfgoed en de verschillende spraakmakende en succesvolle events aan 

de basis hiervan liggen.  

 

Momenteel ontbreekt het Gent echter nog aan een duidelijk en eenvormig beeld over de 

samenstelling van haar creatieve economie. De Stad weet uit ondervinding dat de creatieve 

industrie vele gezichten heeft en dat de grens die de sector afbakent erg dun is. Met deze 

onderzoeksopdracht wil de Stad klaarheid schenken en een duidelijk zicht krijgen op de 

kracht en de positie van het aanwezige creatieve talent.  

 

Het doel van de opdracht is het nodige materiaal aan te leveren waardoor Gent kan komen tot 

de ontwikkeling van een afgestemde dienstverlening van de stad in functie van de noden van 

de creatieve sector zodanig dat deze ook meer ontwikkelingskansen aangeboden krijgt. 

 

Afbakening 

 

Ondanks het vele wereldwijde studiewerk bestaat er vooralsnog geen eenduidige definitie 

voor de creatieve industrie. Creativiteit is immers een subjectief begrip waaraan vele vormen 

kunnen worden gegeven. Voor een groot deel heeft dit te maken met de onlosmakelijke link 

tussen kennisintensieve en creatieve activiteiten. Dit maakt dat de scheiding tussen de twee 

De Gentse creatieve economie 



zeer broos is en ze dan ook best hand in hand moeten worden bekeken. Zoals hier boven reeds 

aangegeven, betekent dit echter niet dat de noden van de creatieve en kenniseconomie 

dezelfde zijn. Een ondersteunend en op maat gemaakt beleid is bijgevolg nodig voor beide 

industrieën.  

De creatieve industrie wordt door Unctad onderverdeeld in vier clusters: Erfgoed, Kunst,  

Media en Functionele creaties. Deze clusters worden dan verder opgedeeld in subsectoren.  

Een vertaling naar een Belgisch-Vlaamse context, d.w.z. naar NACEBEL-codes, levert 

volgende onderverdeling van de creatieve industrie op: 

1. Nieuwe media 

2. Audiovisuele kunst 

3. Cultuurgebonden activiteiten 

4. Publicaties en prints 

5. Creatieve diensten 

6. Design, diamant, mode 

 

 

Conclusies van de studie 

 

Op Vlaams niveau is Gent een biotoop voor creativiteit. In vergelijking met de andere 

Vlaamse centrumsteden is de sector zowel qua aantal bedrijven als qua werkgelegenheid sterk 

vertegenwoordigd. 512 creatieve bedrijven (7%) zorgen samen voor meer dan 4% van de 

Gentse werkgelegenheid. Bijkomend oefenen ca 18% van de Gentse zelfstandigen ook een 

creatief beroep uit. Ook deze score is één van de hoogste in vergelijking met 12 andere 

Vlaamse centrumsteden.  

 

Gent is duidelijk één van de hotspots op het vlak van de Vlaamse creatieve economie. 20% 

van de totale toegevoegde waard van de creatieve economie in de Vlaamse centrumsteden 

wordt in Gent gecreëerd. Enkel Antwerpen doet met 27% beter, maar samen zijn Gent en 

Antwerpen wel goed voor bijna de helft. De deelsectoren “Creatieve diensten”  en “Nieuwe 

media” creëren in Gent de meeste toegevoegde waarde. 

 

De creatieve sector is in Gent vrij divers. Wel is er op het vlak van werkgelegenheid een  

concentratie in de deelsectoren “Nieuwe media” en “Cultuurgebonden activiteiten”. Samen 

zijn ze goed voor 65% van de creatieve tewerkstelling.  Verder valt een grote diversiteit van 

kleinschalige bedrijvigheid op. Weinig creatieve bedrijven hebben meer dan 20 werknemers. 

De Gentse creatieve industrie bestaat dus uit vele zelfstandigen en kleine organisaties. Voor 

degelijke bedrijven is het moeilijk om uit te breiden en internationale bekendheid te 

verwerven. Het creatief potentieel van Gent blijft daardoor nog onderbenut.  

 

De afgelopen jaren kende de Gentse creatieve sector een sterke en bovengemiddelde groei. In 

zijn totaliteit steeg de werkgelegenheid tussen 2004 en 2009 met 42% t.o.v. een groei van 

24% voor het totaal van de Vlaamse centrumsteden. Dit is een sterke prestatie gezien de 

daling van de creatieve werkgelegenheid van andere sterkhouders van de Vlaamse creatieve 

economie zoals Antwerpen en Leuven. 

 

De deelsector “Kunst en cultuur” wordt beschouwd als een belangrijke schakel van de 

creatieve industrie. De verschillende events en voorstellingen die doorheen het jaar 



georganiseerd worden brengen telkenmale grote bezoekersstromen met zich mee en genieten 

een bekendheid tot ver buiten Gent. Creatievelingen hebben in hun directe omgeving nood 

aan een goed en op maat afgestemd cultureel aanbod. Ze halen er inspiratie uit en zoeken in 

kunstcircuits interactie met hun “peers”. Gent beschikt voor deze factor alvast over de nodige 

troeven om een goede voedingsbodem te bieden aan het aanwezige creatieve talent. 

 

De creativiteitsindex toont aan dat Gent over voldoende potentieel (talent, technologie en 

tolerantie) beschikt als gunstige locatie voor de (verdere) ontwikkeling van de creatieve 

bedrijvigheid. De eerste plaats van Leuven is te verklaren door de focus van het beleid om 

quasi uitsluitend te richten op het aantrekken van kennisintensieve activiteiten en het 

ontwikkelen van spin-offs van de universiteit. Deze bedrijvigheid genereert een grote 

werkgelegenheid voor creatieve- en kenniswerkers. Steden als Antwerpen en Gent hebben 

door de aanwezigheid van een haven en (zware) industrie een meer gedifferentieerd 

economisch profiel. De mix van werkgelegenheid en de variëteit van mensen dat een dergelijk 

profiel met zich meebrengt uit zich ondermeer in een hoge score op de tolerantie-index. De 

tolerantie-index is de lijm tussen de technologie- en de talentindex. Een hoge tolerantie-index 

wijst op een goed klimaat voor talent om in een stad te gedijen en nieuwe producten te 

ontwikkelen. Dit laatste is dus zeker het geval voor Gent. 

 

Uit de focusgroepen blijkt een buitengewone tevredenheid van de creatieve bedrijven over de 

locatie Gent. Om verder te kunnen groeien heeft de sector in hoofdzaak nood aan ruimte, 

ondersteuning op het vlak van promotie, netwerking en een betere aansluiting met het 

opleidingsaanbod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


