Een startup broedplek voor creatieve vakmensen?
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Samenvatting
De insteek van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de behoeftes van startende ondernemende
creatieve vakmensen. Met het uiteindelijke doel om samen met hen te komen tot een programma van
eisen en een eerste prototype voor een startup broedplek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar
kunnen leren en samen kunnen ondernemen.
Dit prototype zal dienen als uitgangspunt voor het ontwerpend onderzoek dat Mbo College Zuid vanaf
september 2016 gaat starten met het doel om te komen tot de daadwerkelijk realisatie van een startup
broedplek voor creatieve vakmensen in 2017. Zodat er binnen 2 jaar een plek is waar creatieve alumni
zich verder kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke ondernemende en co- creërende vakmensen. Waar
zij toegang krijgen tot de juiste faciliteiten en netwerken, zodat zij met hun partners en opdrachtgevers
tot waardevolle samenwerkingen kunnen komen. En waarin ook verschillende creatieve scholen,
fondsen, bedrijven en overheden samenwerken en experimenteren met nieuwe onderwijsvormen in de
formele en informele leerlijn.

Onderzoek organisatie
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Marieke Gervers, kwartiermaker en programmaleider van het
practoraat Creatief Vakmanschap van het ROCvA en tevens student aan de Master Cross-over Creativity
van de HKU. Het onderzoek is zowel voor haar werk als voor haar studie relevant. Er is geen apart
onderzoeksbudget voor beschikbaar.
Het tweede onderzoek dat in september 2016 start, wordt gefinancierd uit de MBO agenda van de
gemeente Amsterdam en zal tevens onder de leiding van Marieke Gervers worden uitgevoerd. Ook
worden momenteel gesprekken gevoerd met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, die interesse
toont om extra financiering beschikbaar te stellen zodat creatieve professionals aan het
onderzoeksteam kunnen worden toegevoegd.
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1 Onderzoek opzet
1.1 Probleemstelling
Uit recent onderzoek naar studiesucces op het Hbo (Asselt, 2015) blijkt dat slechts 25% van alle Mbo
afgestudeerden succesvol is op de theoretische Hbo vervolgopleidingen. Er is geen alternatieve
vervolgstudie waar praktische Mbo-ers zich verder kunnen ontwikkelen in hun vakmanschap of in hun
ondernemerschap. Met als gevolg dat 75% van de Mbo-gediplomeerden de formele leerlijn verlaat rond
hun 20e levensjaar.
De stad Amsterdam heeft een paar miljoen extra uitgetrokken voor het Mbo onderwijs om de jongeren
beter en flexibeler op te leiden voor de snel veranderende arbeidsmarkt (Gemeente Amsterdam, 2015).
Mbo College Zuid van het ROC van Amsterdam zet die middelen onder andere in om te onderzoeken
hoe vakmensen beter kunnen worden gefaciliteerd in de verdere ontwikkeling van hun vakmanschap,
leiderschap en ondernemerschap na afronding van hun Mbo-opleiding om zodoende hun volle potentie
waar te kunnen maken voor de economie en de maatschappij.
In september 2016 start ze daarom met een ontwerpend onderzoek om via prototyping te komen tot
een startup broedplek met een duurzaam businessmodel waar ondernemende creatieve vakmensen
samen kunnen leren en ondernemen. De creatieve vakman werkt namelijk in een sector waar de minste
baangarantie is en waar de meeste zzp-ers werken. In de randstad is dit percentage zelfs meer dan 50%.
Uit onderzoek van het GOC dat werd gepresenteerd op het Hbo platform Creatieve Industrie (Teunen,
2016) blijkt dat vrijwel alle middelbaar opgeleide creatieve zzp-ers onder het minimumloon verdienen,
dus hier is een mooie emancipatieslag te maken.
Mbo College Zuid onderhoudt momenteel geen relaties met de alumni waarvoor zij deze voorziening
wil inrichten. Daarom dient eerst toenadering gezocht te worden tot deze doelgroep om op te halen
waar hun behoeftes liggen. Van daaruit wil zij een community vormen die de juiste stakeholders aan
zich weet te binden om vervolgens in co-creatie een eerste startup broedplek voor creatieve vakmensen
op te richten waar de stad Amsterdam trots op kan zijn.
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1.2 Vraagstelling
Hoe ziet een plan van eisen eruit voor een startup broedplek die creatieve vakmensen faciliteert in
hun ontwikkeling en in een zelfstandig ondernemend bestaan?

1.3 Deelvragen
Hoe kijken creatieve alumni terug op hun Mbo vakopleiding?
Hoe is hun lerende/werkende situatie nu?
Waarom willen ze zich verder ontwikkelen?
Wat, hoe en waar willen ze bijleren?
Welke faciliteiten zijn voor hen van toegevoegde waarde op een startup broedplek?

1.4 Ontwerpdoelstelling
Het primaire doel is om te komen tot een goede inventarisatie van de behoeftes van de creatieve
alumni. Om samen met hen een denktank te vormen en om te komen tot een eerste programma van
eisen met een prototype voor een lerende, ondernemende startup broedplek voor creatieve
vakmensen.
Het secundaire doel is om te evalueren of het onderzoekmodel en de gebruikte methodes geschikt zijn
om eveneens toe te passen voor de ontwerpvraag van het twee jarige ontwerpende onderzoek dat start
in september 2016. Waarbij het ontwikkelen van een organisatiemodel, de daadwerkelijke fysieke plek
en een inhoudelijk programma voor deze lerende, ondernemende broedplek op de agenda staan.
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1.5 Context
Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van alle Mbo-ers naar het Hbo doorstroomt en dat hiervan
de helft weer uitvalt (Asselt, 2015). Dat betekent dat 75% van de Mbo-vakmensen niet past in het
theoretische en onderzoekende hoger onderwijs. Dat betekent dat zij de formele leerlijn rond hun
twintigste leerjaar verlaten, want een vervolgopleiding waar deze praktische professionals zich na
hun Mbo verder kunnen ontwikkelen in hun vakmanschap, hun leiderschap, communicatieve
vaardigheden en ondernemerschap vaardigheden bestaat niet in Nederland. Terwijl dit exact de
skills zijn die het Amsterdamse werkveld zegt te missen bij de Mbo-ers die het werkveld als startend
vakman betreden. Bovendien zijn deze skills in de toekomst essentieel om als vakman in te kunnen
haken op nieuwe kansen in een snel veranderende arbeidsmarkt (Gemeente Amsterdam, 2015).
De formeel erkende onderwijsvorm die zich leent voor het inrichten van nieuw onderwijs dat zich
specifiek richt op vakmensen is het Associate degree. Dit is een twee jarige Hbo-variant op
leerniveau 5. De Hbo-instellingen zijn bevoegd om deze Associate degrees in te richten, te laten
accrediteren en aan te bieden. Het nut van deze variant is door het Hbo echter lange tijd niet
ingezien met het gevolg dat slechts 4% van alle hbo studenten op dit moment een Associate degree
opleiding volgt (Bussemaker, 2015).
De interesse voor het ontwikkelen van nieuwe Associate degrees binnen het Hbo is inmiddels
toegenomen door de hoge uitvalcijfers van de Bachelor opleidingen en door teruglopende
inschrijfaantallen. Minister Bussemaker heeft aangegeven dat er binnen het Associate degree mag
worden geëxperimenteerd met nieuwe didactische modellen, die beter aansluiten op de werkende
doelgroep. (Bussemaker, 2015). Het Mbo geeft input waar zij ruimte krijgt om mee te denken met
het Hbo. Uiteindelijk is zij afhankelijk van de besluitvorming van het Hbo, die omdat zij de werkende
doelgroep eigenlijk niet kennen, helaas niet altijd de juiste ontwerpkeuzes maken.
Het Mbo kijkt daarom ook naar andere mogelijkheden waar zij zelf meer leiderschap kan nemen om
haar vakmensen op formele of informele wijze verder te helpen bij hun verdere ontwikkeling na
afronding van hun Mbo. Een startup broedplek zou voor creatieve vakmensen een oplossing kunnen
zijn om zich verder te professionaliseren. Zo’n plek heeft de potentie in zich om ter plekke ook het
formele Mbo en Hbo-onderwijs te ontsluiten en in verbinding te brengen met de werkende
doelgroep. Zodat buiten de gevestigde instituten met hen samengewerkt kan worden aan
innovatieve leerfaciliteiten, die aansluiten op de behoeftes van het snel veranderende werkveld.
Broedplekken staan bekend om 1) hun betaalbare werkplekken, 2) hun stimulerende cultuur die
openheid, inspiratie en tolerantie uitstraalt, 3) om het tot stand kunnen brengen van nieuwe
samenwerkingen, 4) de informele leercultuur, 5) als de deurbel voor nieuwe opdrachtgevers, 6) als
bijdrager aan de identiteit en reputatie van de ondernemers, 7) als toegang tot financiering (Jong,
2015).
Er zijn mooie voorbeelden en onderzoeken waar inspiratie en expertise kan worden gehaald voor
het prototypen met een startup broedplek voor creatieve vakmensen (Hitters, sd) (Verschoor,
2009). Deze initiatieven richten zich vooral op de hoogopgeleide westerse autochtoon, maar
desondanks lijken ze op veel punten ook bruikbaar voor een ondernemend leermodel dat de
multiculturele, middelbaar opgeleide creatieve vakman gaat ondersteunen bij zijn verdere
ontwikkeling.
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1.6 Definities
-

Middelbaar opgeleide groep:
Een Nederlander is middelbaar opgeleid als deze een Mbo diploma of een Havo of Vwo diploma
heeft behaald.

-

New Creative Starters:
Dit zijn vakmensen die een creatieve Mbo opleiding hebben afgerond en die als zelfstandig
ondernemend vakman hun geld verdienen. De New Creative Starters kenmerken zich door hun
originele verhalen, hun co-creatieve karakter, hun sociale vermogen zich met doelgroepen te
verbinden, hun multiculturele netwerk, hun hybride ingerichte werkleven en hun eigenzinnige
drive om middels hun creativiteit hun passie te leven.

-

Associate Degree:
Een Asssociate degree is een formele internationaal erkende onderwijsvorm die zich qua
leerniveau bevindt op niveau 5 tussen het Mbo en het Hbo in. De rechten om dit onderwijs aan
te bieden liggen bij het Hbo.

-

Creatieve broedplek:
Broedplaatsen zijn plekken waar een mix van creatieve ondernemende professionals zich
vestigen en (samen)werken. De creatieve community geeft vaak een sociale, economische en
culturele impuls aan haar leden en haar omgeving. Veel van deze broedplaatsen zijn gehuisvest
in oude goedkope (sloop)panden.
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2 Onderzoek ontwerp
2.1 Onderzoek model
Voor het onderzoek van fase 1 wordt het model van ‘Ontwerpend onderzoek’ gevolgd dat door van
Aken en Andriessen is beschreven in het Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Dit
model leent zich goed voor het ontwerpen van een nieuwe organisatie systeem en voor het
onderbouwen van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie daarvan. In dit procesmodel
wordt uitgegaan van twee verschillende stromen die met elkaar in interactie zijn, maar die ook een
verschillende benadering vragen (zie schematische weergave hieronder).
Het betreft een kennisstroom die kennis vergaard middels literatuurstudie en die leidt tot een generieke
oplossing voor het probleem. Op de kennisstroom wordt gereflecteerd en dat leidt tot
kennisontwikkeling. In de praktijkstroom wordt de generieke oplossing, die is gebaseerd op
kennisbronnen getest in een praktijksituatie.
Aangezien de praktijksituatie uniek is wordt eerst een goede diagnose gemaakt van de situatie om zo
goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke context. Dan volgt de implementatie, de evaluatie en het
vaststellen van de bevindingen in de praktijkstroom. Mochten de bevindingen in de praktijkstroom
leiden tot andere inzichten met betrekking tot de oplossing, dan kan terug geschakeld worden naar stap
4 in de prakstroom en naar stap 3 in de theoriestroom.
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2.2 Methodische uitwerking van het model
Hieronder wordt per stap uit het model uitgelegd welke methode wordt toegepast om tot de gewenste
resultaten te komen.
1. Theorie: hier wordt onderzocht wat in de theorie bekend is over de leerlijn van de creatieve
vakman.
Methode: Om te komen tot de theoretische context wordt literatuur onderzoek gedaan, worden
gesprekken gevoerd met experts en wordt een conferentie over Broedplaatsen bijgewoond. Er
worden twee kwalitatieve STAR* interviews met managers van broedplekken afgenomen. Ook
worden drie kwalitatieve STAR* interviews met alumni uit de doelgroep gedaan. De interviews
worden opgenomen met een dictafoon en globaal op belangrijke aandachtspunten uitgeschreven.
2. Onderzoekagenda: In deze stap wordt zichtbaar gemaakt waar zich een probleem voordoet in de
theorie en waar een ontwerpoplossing voor dient te komen. Hier wordt ook de ontwerpvraag
gedefinieerd.
3. Ontwerpen: op basis van de beschikbare informatie wordt een eerste prototype uitgewerkt, die
theoretisch gezien de oplossing voor het ontwerpprobleem op kan lossen.
4. Diagnose: Nu wordt de stap gemaakt naar de praktijk waar een soortgelijke situatie zich
voordoet. De theoretische oplossing wordt zodoende aangepast op de praktijksituatie. De
behoefte van de ‘klant’ wordt in deze stap in kaart gebracht.
In dit geval wil Mbo College Zuid van het ROCvA voor haar creatieve alumni graag een
Programma van eisen voor een start-up broedplek opstellen, omdat ze zich verantwoordelijk
voelt voor de facilitering van de verdere ontwikkeling van haar creatieve alumni. De primaire
behoefte van Mbo College Zuid ligt bij het leren kennen van haar doelgroep en het in kaart
brengen van hun behoeftes. Dit komt voort uit haar ambitie om actiever in te zetten op
alumnibeleid waar tot nu toe weinig aandacht aan is besteed. Van daaruit kan zij komen tot de
formulering van een plan van eisen van uit haar doelgroep voor het ontwerpen van een lerende,
ondernemende startup broedplek.
Methode: Er wordt in samenspraak met Mbo-college Zuid een kwantitatieve enquête in Google
docs ontwikkeld. Deze wordt uitgezet via de mail en social media onder een paar honderd alumni
van creatieve Amsterdamse Mbo-opleidingen. De enquête sluit aan bij de deelvragen van het
onderzoek en gaan over hun leer en voorzieningenbehoefte na hun afstuderen en zal rond de 35
vragen bevatten.
5. Actie planning: de oplossing die vanuit de kennislijn is ontworpen wordt hier aangepast aan de
specifieke situatie. Het eerste prototype wordt aangepast naar aanleiding van de informatie die
uit de enquête voor de doelgroep komt.

* Bij de STAR methode, wordt de geïnterviewde bevraagd over zijn/haar Situatie, zijn/haar Taakgerichtheid daarin, de
Activiteiten die hij/zij daar specifiek voor heeft opgepakt en zijn/haar reflectie op de Resultaten die daar in behaald zijn en hoe
dat beter had gekund.
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6. Implementatie: Het aangepaste prototype wordt voorgelegd aan een groep creatieve alumni.
Met hen wordt getest of met dit prototype wordt voldaan aan hun behoeftes en vanuit dit
prototype wordt gesproken over de voorwaarden die noodzakelijk zijn om op te nemen in het
programma van eisen.
Methode: Via de enquête worden creatieve alumni uitgenodigd om betrokken te blijven het
onderzoek. Daarbij kunnen deelnemers ook de optie aanvinken om deel te nemen aan een meet-up
sessie op 22 juni16 in het tuinhuis van de Tolhuistuin in Amsterdam. De Meet-up wordt geleidt door
een externe sessieleider en wordt op film vastgelegd. De onderzoeker is ook aanwezig.
7. Evaluatie: hier wordt geëvalueerd door de onderzoeker met de betrokken professionals of de
onderzoeksactiviteiten en de gekozen methodes daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de
doelstelling.
8. Vaststellen van leren: Hier wordt vastgesteld wat is geleerd van dit onderzoek. In deze stap wordt
op basis van de input van de meet-up alumni groep het programma van eisen opgemaakt en het
prototype verder geoptimaliseerd. Per mail worden alle deelnemers van de enquête die hebben
aangegeven betrokken te willen blijven en de deelnemers van de meet-up geïnformeerd over de
opbrengst en de verdere vervolgstappen.
9. Reflectie: Vanuit de praktijk wordt nu de stap naar de kennislijn weer gemaakt.
Methode: met een focus groep van 4 tot 6 experts, met expertise over creatief vakmanschap,
broedplaatsen en gemeentelijk beleid, wordt teruggekeken op het ontwerpende onderzoeksproces
en naar de bruikbaarheid van de behaalde resultaten.
10. Kennisontwikkeling: De ontwikkelde kennis wordt gedeeld met de opdrachtgever en met het
Mbo-netwerk van het practoraat en de onderzoeker, zodat het geleerde bruikbaar is voor
nieuwe onderzoeksvraagstukken.
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2.3 Beoogde resultaten

• Een programma van eisen waarin de behoeftes van de doelgroep zijn opgenomen, waarin zij
zichzelf herkent en die als basis dient voor een ontwerpend onderzoek naar de haalbaarheid van
een startup broedplak dat vanaf 1 september 16 gaat lopen.
• Een prototype die is gebaseerd op kennisbronnen, die is bijgesteld op basis van input uit de
kwantitatieve enquête en die zijn finale versie kreeg nadat deze in de meet-up door de
doelgroep is getest.
• Een powerpoint presentatie aan de focusgroep over het proces van het ontwerpende onderzoek
met bijbehorende registraties (in geluid en/of beeld) van de interviews en ontmoetingen in het
proces.
• Een geschreven reflectie op de valorisering en validatie van het onderzoek en een aanbeveling
voor de opzet van het volgende onderzoek, waarvan de vormgeving start in september ‘16.
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3 Tijdschema

Het onderzoek loopt van februari 2016 tot en met juni 2016.
Dit ontwerpende onderzoek wordt door de onderzoeker gezien als een verkennende opstap naar een
twee jarig ontwerpend onderzoek waarbij de daadwerkelijke realisering van een startup broedplek voor
Creatieve vakmensen in Amsterdam als ambitie wordt gesteld. Dit onderzoek wordt vanaf september
2016 in co-creatie met meerdere stakeholders worden vormgegeven en zal daarna onder haar leiding
worden uitgevoerd.
Februari 2016 en Maart 2016: Stap 1, 2 en 3 in het model
• Research
• Ontwerp van het onderzoek
• Afname van twee kwalitatieve STAR-interviews met managers van broedplaatsen
• Afname van drie kwalitatieve STAR-interviews met creatieve alumni
• Ontwikkeling eerste prototype
April 2016 en Mei 2016:
Stap 4 in het model
• Installatie focusgroep
• Ontwerp enquête in samenwerking met de ‘klant’
• Bijstellen prototype
Juni 2016:
Stap 4, 5, 6, 7 en 8 in het model
• Afname enquête onder alumni
• Meet-up met denktank
• Door ontwikkelen prototype
Juni 2016:
Stap 9 en 10 in het model
• Meet-up met focusgroep
• Verwerken input en feedback
• Kennisontwikkeling
• Kennisdeling
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4 Validatie en Valorisatie
Voor de validatie wordt een focusgroep van 4-6 peer-professionals opgericht, die feedback geeft over
het ontwerpend onderzoek proces, de verworven inzichten en de kwaliteit van de kennisdeling hierover.
Hiermee worden de drie belangrijkste maatstaven gedekt van de Research Excellent Framework (UK):
Research is a process of investigation, leading to new insights, effectively shared.
Vooraf wordt de onderzoeksopzet aan de focusgroep gemaild en op 25 juni zal de groep bij elkaar
komen om de validatie van het ontwerpende onderzoek te bespreken.
Vragen aan de focusgroep:
• Is het onderzoeksproces, de daaruit volgende inzichten en de deling van deze inzichten valide
voor jullie als peerexperts?
• Voldoen het model en de methodes om de onderzoeksvraag te beantwoorden?
• Wat zijn de verbeterpunten voor het volgende onderzoek?
Het verslag van deze meeting wordt online gedeeld via het communicatiekanaal van het Practoraat
Creatief Vakmanschap.

Voor de valorisatie van de in kaart te brengen behoeftes van startende creatieve vakmensen is de
interactie met de betrokken stakeholders zeer relevant. De valorisatie wordt geborgd middels de
interviews, de enquête, de ‘meet-up sessie’ en de terugkoppeling daarvan aan de klant. Vanuit de
feedback die uit alle onderdelen voortkomt, vindt het prototype z’n gevaloriseerde vorm.
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