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Een professioneel parcours binnen de creatieve beroepen is nooit rechtlijnig. Probleemloos 

‘slagen’ of ‘stijgen’ binnen een bepaalde hiërarchie is er zelfs niet van toepassing. Integendeel: 

artiesten bevinden zich in zeer diverse, niet-lineaire trajecten die permanent evolueren en 

herdacht moeten worden. Het opstarten van een artistiek parcours is dus nooit een sinecure en 

het behouden ervan is een constante strijd. In dit artikel gaan we op basis van interviews met 

artiesten op zoek naar elementen die bepalend zijn voor het slagen van een artistiek parcours. 

We focussen daarbij enkel op ondersteunende elementen, niet op obstakels. Dit onderzoek is 

een vervolg op het inleidende artikel uit de reader Starten in een Creatieve Loopbaan (onder 

redactie van het studiebureau van SMart), waarin we op een theoretische wijze op zoek gingen 

naar de determinanten van een parcours binnen de creatieve beroepen, specifiek voor de 

opstartfase van zulke loopbanen en tegelijk bedoeld als een reflectiekader voor het huidige 

onderzoek (Dujardin & Volont, 2014).  

We baseren ons in dit artikel op Sofie van den Bornes (2014) classificatie van succesfactoren voor een 

artistiek parcours. Met deze classificatie tracht zij de ontwikkeling van een artistiek parcours beter te 

begrijpen door zowel de ondersteunende elementen als de obstakels waarmee artiesten 

geconfronteerd worden te definiëren. Van den Borne onderscheidt 3 dimensies in de ontwikkeling 

van een parcours, waarbij elke dimensie verschillende deelaspecten omvat:  

• Vakkennis, waaronder we ook stijl en creativiteit terugvinden als centrale thema’s binnen de 

loopbaan 

• Ondernemerschap en reputatie, tevens verbonden aan aspecten als positie, netwerk en geld  

• Ten slotte: productiviteit en de houding naar het werk. Hieronder vallen ook nog de aspecten 

van (bij)leren, efficiëntie, stressbestendigheid en omgaan met angst voor mislukking 

 

Op basis van bovenstaande classificatie weerhouden we 8 sleutelelementen die in dit artikel 

geanalyseerd zullen worden: (bij)leren, vakkennis, financiële aspecten, ondernemerschap, 

stressbestendigheid, het netwerk, artistieke identiteit en erkenning. 

Het doel van dit verkennende artikel is te achterhalen in welke mate deze elementen bepalend zijn 

voor de evolutie van een artistiek parcours. We illustreren hen aan de hand van citaten uit interviews 

met 9 artiesten, technici en werkkrachten binnen de creatieve beroepen1. Deze interviews werden 

afgenomen tussen januari en april 2014. De respondenten werden geselecteerd uit de 10% meest 

facturerende SMart-leden voor de periode tussen 2005 en 2012: deze specifieke populatie slaagde 

erin hun artistieke praktijk te verduurzamen (we zien bij hen immers een relatief continu parcours 

tussen 2005 en 2012) en ermee – eventueel gedeeltelijk – in hun levensonderhoud te voorzien. De 

                                                           
1
 We gebruiken de term ‘artiesten’ ter duiding van alle artiesten, technici en werkkrachten binnen de creatieve 

beroepen.  
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respondenten hebben dus al een zekere ervaring en anciënniteit bij SMart en ze staan, wat betreft 

hun inkomsten en erkenning, niet meer onderaan op de ‘professionele piramide van de kunstwereld’ 

(notie van Perrenoud, 2011). Bij de keuze van de respondenten werd gezocht naar een evenwicht in 

taal, leeftijd, discipline en regio.  

Alle respondenten zijn relatief actief: te midden van de onzekerheid die zo typerend is voor de 

creatieve beroepen lijken zij de continuïteit van hun activiteit te willen verzekeren (Menger, 2009). 

Men wordt meegenomen in een ‘wervelwind’, zo stelt een toneelspeelster-dubber. Door bepaalde 

gebeurtenissen zoals ontmoetingen, familiale verplichtingen en het verwerven van erkenning 

evolueert hun parcours in de loop der tijd. Artiesten aanvaarden dus de onzekere (keer)zijde van hun 

beroep, aangezien ze verplicht worden om zich telkens weer te vernieuwen: « ik heb de indruk dat in 

mijn parcours alles komt zoals het komt, ik had op voorhand eigenlijk geen verwachtingen. Als het 

niet meer gaat, dan moet je terug met de voeten op de grond komen en iets anders creëren. Maar, ik 

weet nooit op voorhand wat me te wachten staat, je kan nooit op voorhand zeggen wat er gaat 

gebeuren. En dat vind ik wel fijn. » (maquilleuse-kapster-styliste, 46 jaar) 

Deze getuigenis is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de respondenten hun activiteit 

beschouwen. Uit de interviews (zie P. Bédard, 2014) blijkt dat een professionele, artistieke praktijk 

een combinatie is van een beroep en een roeping. De artistieke praktijk situeert zich met andere 

woorden tussen vakkennis en netwerking enerzijds, en persoonlijke gedrevenheid en ambities 

anderzijds. Het is zeer opvallend hoe noties als ‘werk’ en ‘ervaring’ vervangen worden door ‘talent’ 

en ‘aanleg’. Het artiestenberoep blijft dus steeds een vak met een roepings-dimensie (Heinich, 1996). 

Men is er immers gepassioneerd door wat men doet en men haalt voldoening uit creatieve arbeid die 

bovenal een gevoel van vrijheid teweeg brengt. Velen tellen hun werkuren niet, velen werken ’s 

avonds en in het weekend. Zo’n een ritme is vermoeiend, zeker op lange termijn, en kan raken aan 

het privé- en familiale leven wanneer er bijvoorbeeld kinderen zijn. Het zou dus kunnen dat de artiest 

moeilijk met deze situatie om kan gaan, zowel op financieel vlak (om in het familiale 

levensonderhoud te voorzien) als op organizationeel vlak (bijvoorbeeld om het werkschema aan te 

passen aan de kinderen).  

De elementen die een invloed hebben op een artistiek parcours zijn dus uiteenlopend en gevarieerd. 

In wat volgt laten we 8 verschillende elementen de revue passeren, gegroepeerd onder de volgende 

drie categorieën: « (bij)leren en vakkennis », « financiële aspecten, ondernemerschap en 

stressbestendigheid » en, ten slotte, « netwerken, artistieke identiteit en erkenning ».  

 

(BIJ)LEREN EN VAKKENNIS 

• Levenslang leren 

 

(Bij)leren is een belangrijk element in de loop van een professioneel parcours. Artiesten binnen de 

creatieve beroepen leren hun vak al doende en via experimenten. Werkervaring wordt opgedaan op 

het terrein, zo stelt deze beeldend kunstenaar-restaurator (52 jaar): « eigenlijk is het ongelooflijk dat 

ik, achteraf gezien, geen diploma van restaurator heb. Het leerproces voltrekt zich vooral door de 

ervaring die ik opdoe op de werkvloer. Je leert het vak al doende want in dat geval word je echt 
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geconfronteerd met de problemen van het terrein, zoals de keuze van je materiaal. Zulke dingen leer 

je alleen door ervaring, ik denk niet dat je dat leert tijdens een opleiding tot restaurator. Wat me echt 

passioneert is om mezelf steeds te vernieuwen tijdens het werk ».  

De eerste jaren van een professioneel parcours als artiest zijn cruciaal. Voor velen is deze periode 

vooral belangrijk om ervaring op te doen ‘on the job’ (Rannou & Roharik, 2008). Deze eerste jaren 

kunnen immers gezien worden als een verlenging van de schooltijd, zo stelt deze maquilleuse-

kapster-styliste (46 jaar): « je komt dan van de schoolbanken en je hebt verre van voldoende bagage. 

(…) Ik beschouw het begin van een loopbaan als een vijfjarige leerperiode, net zoals op school! »  

Studies aan een kunstschool lijken dus niet steeds de benodigde kennis en ervaring met zich mee te 

brengen voor artiesten die zich lanceren binnen de creatieve beroepen. De (kunst)school laat hen toe 

de basisprincipes van het vak te beheersen vanuit een theoretisch standpunt, maar het is de latere 

realiteit van het werk die hen in staat stelt deze principes beter te doorgronden. Het artistieke 

parcours begint pas echt wanneer de artiest op de arbeidsmarkt terecht komt en wanneer hij/zij het 

eerste, betaalde contract aangaat. Deze fotograaf (55 jaar) stelt: « het begint eigenlijk pas wanneer je 

afstudeert. Op school wordt je de basis van de ambacht aangeleerd, maar het is pas daarna dat je 

echt begint. Door de jaren heen bouw je dat op, maar dan heb ik het wel louter over het technische 

gebied. »  

Voor wie een parcours in de creatieve beroepen wil aanvatten is het dus geen essentiële vereiste om 

een diploma van een kunstschool te hebben behaald, behalve in bepaalde sectoren zoals 

bijvoorbeeld klassieke muziek. Vele artiesten noemen zichzelf immers ‘autodidact’2. Deze 

belichtingsman-audiovisueel technicus (33 jaar) illustreert duidelijk de beperkte draagwijdte van zijn 

diploma:  « je hebt dan drie jaar gestudeerd en dan ben je tegenwoordig Bachelor, maar je hebt een 

diploma waar ze je binnen de sector nooit naar vragen. En buiten de sector is dat een diploma waar je 

niets mee bent. Wie interesseert er zich nu voor het feit dat ik audiovisuele techniek heb gestudeerd? 

Daar kan ik niet mee in een bureau gaan solliciteren. Dus het is een opleiding waar je goede tijden 

aan hebt, maar niet veel aan over houdt. »  

Toch kan de (kunst)school voor bepaalde artiesten een springplank naar de professionele wereld zijn, 

bijvoorbeeld dankzij samenwerkingen en stages die de studenten in het kader van hun studies 

ondernamen. Zulke stages zijn leerrijk en kunnen op lange termijn een samenwerkingscontract met 

zich mee brengen, hoewel dit verschilt van discipline tot discipline. Zo getuigt deze beeldend 

kunstenaar-restaurator (52 jaar) die zich na z’n studies in de beeldende kunsten nog bijschoolde tot 

juwelier: « ik heb twee weken in de juwelierswinkel doorgebracht als stagiair, om te beantwoorden 

aan de vragen die voor de chef bedoeld waren. Want de zaak moet natuurlijk ook renderen. En zo liet 

de chef me zijn technieken zien. Er was een kleine werkbank waar ik uiteindelijk op heb mogen 

werken. Ik leerde dingen bij die ik niet leerde aan Arts & Metiers. Dit stelde me in staat om het vak 

nog beter te begrijpen. En wat betreft m’n stage: ze waren tevreden over mij en van het één kwam het 

ander. »  

                                                           
2
 Voor een meer gedetailleerde beschouwing verwijzen we naar de artikels van respectievelijk Sibaud, Burton 

en Laermans in Collectif, 2014.  
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Op school vormen zich de eerste netwerken waarop artiesten later in hun parcours beroep kunnen 

doen en waaruit samenwerkingsverbanden en contracten voortvloeien. Maar ook zelfstudie blijft 

voor velen zeer belangrijk. Het aanleren van nieuwe technieken binnen de eigen discipline laat de 

artiest toe up to date te blijven en z’n competenties uit te breiden (Sibaud, 2011). Denk bijvoorbeeld 

aan de digitalisering van de fotografie of aan de komst van nieuwe technologie voor 

geluidsingenieurs. Zodoende blijft de artiest zichzelf heruitvinden en is hij steeds op zoek naar 

originaliteit om z’n grenzen te verleggen. « Ik zou me niet goed voelen als ik ter plaatse bleef 

trappelen, dus ik werk wel aan het spelen zodat het er staat. Ik leg m’n lat wel altijd hoog. En dat vind 

ik het fijnste aan het beroep: dat je voelt dat je nog op je 45ste dingen kunt bijleren. Dat is superfijn. 

En ik denk dat dat moet blijven. Wij zijn als mens gemaakt om bij te leren. Dat is ook één van de 

redenen waarom ik indertijd voor de muziek heb gekozen. » (muzikant, 46 jaar) 

Kortom, alle werkervaringen die de artiest opdoet maken deel uit van zijn ‘opleiding’. Naast de 

(kunst)school, immers geen verplichte passage voor zij die in de creatieve beroepen willen werken, is 

vooral de praktijkervaring een soort van voortgezette opleiding waardoor de artiest zal evolueren in 

z’n parcours. We onthouden dat ervaren artiesten, eens ze voorbij een bepaald stadium zijn, hun 

kennis zullen delen met hun mede-artiesten, waardoor ook zij degenen die in hun voetsporen treden 

deels ‘opleiden’.  

• Ontwikkeling en vakkennis 

 

Doorheen regelmatige oefening bereikt de artiest ervaring die fundamenteel is voor zijn vakkennis. 

De respondenten hechten er veel belang aan om hun vak te beheersen en de technieken die eigen 

zijn aan hun discipline onder de knie te krijgen. Eerder dan het talent op zich is het van belang een 

minimum aan capaciteiten te bezitten om het beroep van artiest te kunnen uitvoeren: « wat betreft 

het dubben zal het zeer moeilijk worden als je geen twee woorden vlot achter elkaar kunt uitspreken 

bij het lezen van een tekst. » (toneelspeelster-dubber, 44 jaar)  

 

Het is en blijft belangrijk om efficiënt te kunnen werken (de juiste wegen inslaan, het juiste ritme 

vinden, oog voor detail hebben, enz.) en te kunnen beantwoorden aan de vraag van de cliënt of van 

de markt. Deze graficus-illustrator (38 jaar) stelt: « een graficus moet zich weten te schikken naar de 

vereisten van de markt. Maar op de markt ben je minder vrij om je ideeën helemaal tentoon te stellen, 

er is een hele reeks regels die je moet respecteren. »  

 

De respondenten geven aan dat het merendeel van de gebruikte technieken door iedereen 

aangeleerd kan worden. Maar het verschil met échte vakkennis is gelegen in iemands artistieke 

achtergrond: de opleiding, de opgedane ervaring, de tijd die geïnvesteerd werd in de artistieke 

praktijk, enz. Idealiter investeert men dus zoveel mogelijk uren in de praktijk en test men zoveel 

mogelijk technieken en arbeidssituaties uit. Met andere woorden: voor fotografen volstaat het niet 

om louter foto’s te kunnen nemen, voor geluidsingenieurs volstaat het niet om enkel op de 

opnameknop te (kunnen) drukken. Het gaat niet louter om een bepaalde techniek simpelweg te 

kunnen reproduceren zoals een ambachtsman die telkens dezelfde handeling uitvoert. Het gaat 

echter om de toevoeging van creativiteit, het uitlokken van emoties en het creëren van een 

verrassingseffect, vertrekkende vanuit een bepaalde techniek.  
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De praktijk van de artiest noopt hem ertoe zijn kunst te beheersen en op niveau te blijven zodat hij 

kan omgaan met de verschillende situaties die eigen zijn aan het vak. Maar het opbouwen van 

ervaring vraagt tijd aangezien artiesten niet elke dag contracten kunnen aangaan en omdat de 

arbeidsomstandigheden steeds variëren. Een geluidsingenieur die op tour is met een band moet zich 

bijvoorbeeld steeds kunnen aanpassen aan nieuwe zalen en aan nieuw materiaal.  

 

We onderstrepen dus nogmaals de moeilijkheden die artiesten ondervinden aan het begin van hun 

parcours en wanneer zij voor het eerst ingeschakeld worden in hun sector. Ze zijn dan immers nog 

onervaren en kunnen nog niet terugvallen op vele jaren praktijkervaring. Beginnende artiesten 

moeten hun cliënten en opdrachtgevers kunnen overtuigen van hun potentieel. Voor deze laatsten is 

de keuze voor een bepaalde artiest steeds een gok én een risico. Daarom is het verwerven van het 

vertrouwen van de opdrachtgever essentieel in elk stadium van het parcours. Een opdrachtgever die 

al meermaals heeft samengewerkt met een bepaalde artiest en bovendien tevreden was over het 

geleverde werk, weet dat hij op de artiest kan rekenen en zal voor toekomstige contracten opnieuw 

beroep doen op hem. In bepaalde gevallen kan een opdrachtgever voor de artiest een duwtje in de 

rug geven door hem beetje bij beetje opdrachten toe te vertrouwen die buiten z’n competentieveld 

liggen. Deze maquilleuse-kapster-stylste (46 jaar) stelt « een opdrachtgever deed eerst beroep op mij 

voor kleine maquillages hier en daar. Hij merkte dat hij me kon vertrouwen en is me stilletjes aan 

meer opdrachten beginnen geven. Nu ontwikkelt hij zelfs andere activiteiten, terwijl hij me toch blijft 

bellen. Voortaan ontferm ik me dus ook over de choreografie en ga ik op zoek naar mensen die het 

geluid kunnen doen, enz. »  

 

De ondervraagde artiesten maken duidelijk dat de vakkennis die noodzakelijk is voor hun beroep 

verschillende vormen kan aannemen onder verschillende omstandigheden. Meerdere kwaliteiten en 

competenties zijn van belang: stiptheid, beschikbaarheid, polyvalentie en flexibiliteit, precisie, 

nieuwsgierigheid, organisatie- en anticipatievermogen, aanpassingsvermogen, het eigen werk kunnen 

verkopen en promoten, enz. (Boltanski & Chiapello, 1999). In bepaalde disciplines of tijdens bepaalde 

projecten is het ook van belang om in groep te kunnen werken en dus goed te zijn in sociale omgang, 

zoals deze belichtingsman-audiovisueel technicus (33 jaar) aangeeft: « je werkt ook met mensen 

samen en het is heel belangrijk dat je overeenkomt met die mensen. Het gebeurt dat wij gasten 

meehebben die heel goed zijn in wat ze doen, maar waar het gewoonweg niet mee klikt. Je denk dan 

misschien ‘ik vind dat een beetje een eikel’, en die bel je niet meer. En dan bel je misschien iemand 

anders die veel minder ervaring heeft. »  

 

Volgens deze muzikant (46 jaar) volstaan kennis en kunde echter niet om het succes van een 

artistieke activiteit te garanderen: « je kan 15 jaar zijn en op gitaar een liedje spelen. En als dat 

aanslaat dan staat daar 25 jaar ervaring tegenover en dat vervalt in het niets. Maar dat is ook heel 

mooi, want dat zet je als muzikant altijd weer terug op je plaats. Dan heb ik het terug over 

vakmanschap, dat heeft eigenlijk niets te maken met succes. Dus dat is wel interessant. Maar naar 

verloning toe voel je soms dat er echt een soort vrije markt is. Wat je kunt staat totaal niet in relatie 

tot wat je eraan over houdt. Dat is iets raars, maar dat moet je uit je kop zetten, of je loopt tegen een 
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enorme muur. » We gaan nu verder met de tweede categorie, namelijk de financiële aspecten, 

ondernemerschap en stressbestendigheid.  

 

FINANCIËLE ASPECTEN, ONDERNEMERSCHAP EN STRESSBESTENDIGHEID 

• Financiële onzekerheid: part of the job  

Zelfs voor artiesten die zich reeds in een gevorderd stadium van hun loopbaan bevinden zou het 

behalen van voldoende financiële inkomsten vaak problematisch zijn. Betalingen voor artistieke 

prestaties blijken variabel, laag en onzeker. Deze muzikant (46 jaar), die al meer dan 20 jaar in het vak 

zit, stelt: « ik denk dat veel mensen muzikant zouden willen zijn omwille van de glamour die erbij komt 

kijken, maar als het om inkomen gaat denk ik dat er heel veel heel snel terug hun oude job zouden 

willen hebben. »  

Ondanks deze financiële onzekerheid aanvaarden de respondenten wel de gang van zaken van hun 

creatieve loopbaan en blijven ze gemotiveerd om hun parcours verder te zetten. Om toch in het eigen 

levensonderhoud te kunnen voorzien vullen artiesten hun artistieke praktijk doorgaans aan met 

andere inkomsten zoals semi-artistieke jobs, niet-artistieke jobs of werkloosheidsuitkeringen. 

Anderen cumuleren dan weer artistieke, technische en/of aanverwante functies. Deze 

toneelspeelster-dubber (44 jaar) is actief in het theater maar is tegelijk artistiek directrice in het 

dubben: « mijn huidige parcours speelt zich nog steeds af binnen het theater en het dubben, ik doe de 

twee tegelijkertijd. Ik heb eigenlijk nooit lange inactieve periodes gekend. Er waren twee seizoenen 

waarin ik geen contracten vastkreeg binnen het theater, maar ik kon dat dan compenseren met 

dubben, ik zit nooit stil. »  

Hoe meer de artistieke activiteit zich in de loop der tijd ontwikkelt, hoe meer de artiest zich kan 

specialiseren in z’n creatieve loopbaan. In dat geval kan het de bedoeling zijn om de artistieke praktijk 

beetje bij beetje de hoofdpraktijk te doen worden. De stap naar een voltijdse artistieke loopbaan, 

enkel en alleen gebaseerd op artistieke inkomsten, blijkt zeker niet onmogelijk te zijn: « toen ik stopte 

met werken (als researcher) waren er veel mensen die vonden dat ik een radicale beslissing nam. Voor 

mij was dat de enige manier waarop het ging. Om op peil te blijven heb ik zoveel uren nodig om met 

m’n zaken bezig te zijn. » (muzikant, 46 jaar) 

Het vergroten van het aantal cliënten of opdrachtgevers kan bovendien een positieve invloed hebben 

op het financiële plaatje van de creatieve loopbaan. Een cliëntenbestand dat plots té klein wordt 

blijkt erg risicovol, zo verklaart deze maquilleuse-kapster-styliste (46 jaar) die in moeilijkheden kwam 

nadat ze enkele cliënten en opdrachten verloor ten gevolge van de financieel-economische 

conjunctuur: « in de nasleep van 11 september had ik opeens een groot gat in m’n budget en bij alle 

cliënten bleken de opdrachten af te nemen. Vooral in de luxe- en reclamesector, want ik doe ook 

luxeproducten. In de filmsector viel het nog mee. » Om uit deze neerwaartse spiraal te geraken werd 

ze genoodzaakt om van sector te veranderen en haar activiteiten te diversifiëren, om het aantal 

opdrachten opnieuw een boost te geven.  
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Het ziet ernaar uit dat artiesten zich weten neer te leggen bij deze financiële onzekerheid die eigen is 

aan hun parcours. Het ‘succes’ dat zij nastreven is immers ‘symbolisch kapitaal’. Zoals we verder 

zullen zien worden artiesten niet per se gedreven door het verlangen naar ‘financieel kapitaal’, maar 

door erkenning binnen het veld waarin ze actief zijn (Bourdieu, 1979). Wel zullen zij steeds een 

afweging maken tussen de economische en de symbolische opbrengst van hun projecten. Deze 

fotograaf (55 jaar) lijkt zich alvast aan de symbolische zijde te bevinden: « het is wat je verwacht van 

het leven. Ik bedoel: ik moet geen auto hebben. Dat zijn dingen die je moet aanvaarden. Ik doe het 

opdat ik mijn ding, hetgeen ik te zeggen heb, zou kunnen uitdragen. Natuurlijk is het soms 

frustrerend, het is niet altijd gemakkelijk. »  

Uiteraard zijn er ook artiesten die ervoor kiezen élke opdracht aan te nemen, ook indien deze 

opdracht geen artistieke voldoening oplevert. Dit verhoogt natuurlijk wel de kans dat men met de 

artistieke praktijk in het eigen levensonderhoud kan voorzien: « met tapdans wordt er ook altijd 

gevraagd of ik Singing in the Rain wil doen. Ik ben Singing in the Rain zo moe als maar kan zijn, maar 

als de opdrachtgever dat vraagt, dan doe ik Singing in the Rain. Ik denk dat er veel mensen zijn die 

zich als artiest beschouwen en zeggen ‘neen dat doe ik niet’. Het hangt ervan af hoe je jezelf 

profileert. Ik vind Singing in the Rain op een druivenfestival ook niet zo leuk om te doen, maar 

uiteindelijk is het echt werk, zeker als je ervan leeft. En je moet het ook bekijken als werk. » (danseres, 

48 jaar) 

Een tweede opvallende tendens binnen de factor financiële aspecten is de negatieve houding 

tegenover artiesten die structureel ‘onder de prijs’ werken, zoals deze belichtingsman-audiovisueel 

technicus (33 jaar) duidelijk aangeeft: « als je consequent onder de gemiddelde prijs van de rest van 

België werkt, dan ga je inderdaad veel opdrachten binnenhalen, maar dan gaat de rest van de sector 

jou niet moeten omdat je de markt kapot maakt. »  

Maar: té weinig verloning vragen voor artistieke prestaties is niet steeds een tactische keuze. 

Artiesten die meer vergoeding vragen worden vaak door opdrachtgevers als ‘beter’ en ‘kwalitatiever’ 

beschouwd, zelfs al hoeft dat in realiteit niet zo te zijn. Deze danseres (48 jaar) stelt: « bovendien is 

het heel belangrijk dat je jezelf niet onderprijst. Wanneer de grote evenementenbureaus een feest 

geven, dan kiezen ze voor de goede champagne, dus de duurste. Als je een act die € 150 vraagt 

vergelijkt met een act die € 450 vraagt, dan zegt men: ‘we kiezen de beste, de duurste’. Helaas is dat 

zo. Bijvoorbeeld: je hebt een bepaalde choreografie gemaakt, speciaal voor dat optreden, je hebt daar 

uren werk ingestoken, je hebt dat geoefend, je hebt je kostuum aangepast aan de vraag van de 

opdrachtgever, je bent naar daar gereden, je hebt moeten wachten omdat het evenement misschien 

was uitgelopen en in plaats van 1 uur heb je daar 3 uur gezeten. Als je dat allemaal samentelt dan 

mag je geen € 150 vragen. Bruto he! En dan hou je er nog de helft van over. Dat is je gewoon 

onderprijzen. Het is belangrijk dat de beginnende artiesten zien hoeveel energie ze daar wel niet 

hebben ingestoken. »  

• De kunstenaar een ondernemer? 

Het element ondernemerschap is een overkoepelende noemer voor verschillende subelementen 

zoals project management, strategische vaardigheden, planningsvaardigheden, alsook financiële 

vaardigheden en tijdsmanagement (van den Borne, 2014). Afgaande op de citaten uit de interviews 
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kunnen we concluderen dat dé ‘ondernemerschapsvaardigheid’ inhoudt dat men zelf actief op zoek 

gaat naar het succes. Bijvoorbeeld door op de uitkijk te staan voor nieuwe cliënten en 

opdrachtgevers, door voor elk project een gedetailleerde kostenraming op te stellen, door 

competenties te diversifiëren, enz. Kortom, door op alle mogelijke manieren het artistieke product 

beter te maken en niet passief af te wachten totdat het artistieke succes zich toont. « Je moet heel 

veelzijdig zijn. Ik ben me nu bijvoorbeeld aan het verdiepen in patroontekenen, opdat ik m’n eigen 

kostuums kan maken. Dat zijn allemaal pluspunten. Je moet steeds nadenken hoe je je business kan 

verbeteren. Mijn vriend is informaticus en hij heeft me geleerd hoe ik m’n website kan updaten, hoe ik 

er foto’s kan opzetten, enz. Je bent in feite een eenmansbedrijf en je hebt een product dat je verkoopt. 

Hoe veelzijdiger je product, hoe beter. » (danseres, 48 jaar)  

Binnen het element ondernemerschap vinden we ook een duidelijke link terug met ‘netwerking’, zij 

het formeel of informeel, zoals deze beeldend kunstenaar-restaurator (52 jaar) bevestigt: « ik heb veel 

verkocht aan mensen die me kennen en die van m’n werk houden, maar daarna moet je actief naar de 

galeriehouders gaan, naar mensen die zelf bestellingen plaatsen, want zij zijn dus ook cliënteel. » In 

plaats van het opsturen van cv’s blijkt het voor artiesten nuttiger te zijn om zelf te netwerken, 

mensen op te bellen en in real life op zoek te gaan naar nieuwe opdrachten. Voor deze 

toneelspeelster-dubber (44 jaar) blijken zulke informele ondernemerschapsvaardigheden zelfs de 

enige manier van werken, aangezien het opsturen van cv’s haar nooit iets heeft opgebracht: « ik 

verstuur geen 15.000 cv’s, de zaken zijn altijd wel vanzelf van de grond gekomen. »  

Nu blijft het wel de vraag in welke mate artiesten deze ondernemerschapsvaardigheden kunnen en 

vooral willen integreren in hun artistieke praktijk. Ondernemerschapsvaardigheden zijn dikwijls ook 

‘administratieve vaardigheden’ die stress en tijdsverlies teweeg kunnen brengen: «administratie is 

nooit m’n ding geweest, maar je hebt geen keuze. Dat is voor mij het meest gevreesde moment van de 

week, namelijk wanneer ik me ertoe moet aanzetten om m’n contracten in orde te brengen. Ik weet 

niet waarom, maar het heeft me altijd stress bezorgd. Maar je moét het doen. Ik hou ervan om een 

groeiend team te hebben, om nieuwe dingen te creëren, om zaken op poten te zetten, om successen 

te kennen, om te slagen en goede feedback te krijgen. Van zulke dingen hou ik, maar niet van 

administratie. Want niemand zal je daarvoor ooit feliciteren! (lacht) » (maquilleuse-kapster-stylste, 46 

jaar)  

Moeten artiesten dus ondernemerschapsvaardigheden meekrijgen tijdens hun opleiding en/of vanuit 

externe instellingen? Deze vraag blijft recentelijk een ‘hot topic’ binnen de artistieke sector. De 

toekomst zal moeten uitwijzen of dit voor artiesten een goede zaak is, maar wat wel vaststaat is dat 

deze vaardigheden langzaamaan aan belang winnen. « Ik denk wel dat de afstuderende kunstenaars 

vandaag de dag meer ondernemerschapsvaardigheden meekrijgen dan vroeger. Vroeger was enkel 

creatie belangrijk op de academie, dat was alles. Zaken zoals een eigen bedrijfje oprichten, dat hoorde 

er helemaal niet bij. In die periode was dat zelfs vies. Want kunstenaars moesten niet echt deelnemen 

aan de samenleving, of toch alleszins niet op de manier zoals de meeste mensen dat doen. Voor jonge 

kunstenaars zou het dus geen constante strijd mogen zijn om al die administratieve rompslomp rond 

te krijgen. Achteraf gezien was het beter geweest dat er in mijn tijd ook meer aandacht was voor het 

ondernemerschap. » (fotograaf, 55 jaar) 
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• Positieve stress 

De respondenten antwoordden unaniem bevestigend op de vraag of een artistiek parcours stress met 

zich meebrengt. Deze stress kan veroorzaakt worden door onvoorziene omstandigheden, maar 

volgens deze belichtingsman-audiovisueel technicus (33 jaar) kan stress ook te wijten zijn aan zowel 

de aan- als afwezigheid van artistieke opdrachten: « in de beginjaren stresste ik ook enorm op werk. Ik 

freelancete veel. Ik heb bijvoorbeeld morgen niks te doen, ik heb volgende maand niks te doen. En 

dan begin je dus te stressen en daar moet je doorheen. Dat moet je kunnen loslaten: je moet kunnen 

thuiszitten en je eigen project opstarten. Stressbestendigheid is heel belangrijk. Want wanneer we 

reclamespots draaien is er ook zoveel geld mee gemoeid. »  

Maar stress hoeft niet steeds negatief te zijn. Zo spreken de respondenten over ‘stimulerende stress’: 

ze weten op een constructieve manier om te gaan met tijdsdruk zodat hun artistieke praktijk er zelfs 

beter van kan worden. « Ik heb positieve stress, denk ik. In m’n dialoog met de opdrachtgever en in 

mijn manier van zaken doen probeer ik steeds trouw te blijven. Wanneer je vervolgens begint te 

werken is dat niet anders. Je moet het hele pakket aanbieden, en daarvoor moet je alles inzetten. 

Negatieve stress, denk ik, ontstaat wanneer je niet zeker bent of je aan het einde van de rit zal 

geraken, wanneer je niet zeker bent over een bepaalde techniek of over een bepaalde keuze. 

Negatieve stress doet zich voor wanneer er verwarring is. » (beeldend kunstenaar-restaurator, 52 jaar)  

 

NETWERKEN, ARTISTIEKE IDENTITEIT EN ERKENNING 

• De juiste persoon op het juiste moment  

Een netwerk speelt een doorslaggevende rol in een artistiek parcours. Het verschaft de artiest 

legitimiteit « door de gecombineerde handelingen van de leden van het netwerk, tevens experts in de 

sector » (Liot, 2004, pp. 179-180). De ontmoeting met ‘de juiste persoon op het juiste moment’ is 

bepalend voor de ontwikkeling van latere professionele opportuniteiten.  

De menselijke relaties waaruit het netwerk wordt opgebouwd ontstaan dikwijls al tijdens de 

opleiding. Zo kunnen er tussen studenten relaties gelegd worden die zich in de loop der tijd verder 

gaan ontwikkelen: « ik weet niet of dat voor iedereen hetzelfde is, maar ik heb nog contact met 

verschillende mensen die bij me in de klas zaten, we weten steeds min of meer wie wat doet. » 

(geluidsingenieur, 32 jaar) 

Stages en eindwerken blijken bovendien dé uitgelezen kans om nieuwe contacten te leggen binnen 

de eigen generatie van artiesten en met degenen die men in het latere leven misschien opnieuw 

tegenkomt. Deze belichtingsman-audiovisueel technicus (33 jaar) stelt: « toen heb ik heel veel 

studentenfilms gedaan, die mensen betalen je wel, maar je leert er vooral het netwerk van je eigen 

job mee kennen, namelijk de mensen die dezelfde job doen als jij. En als je dan allemaal 

studentenfilms of projecten met vrienden doet, dan leer je je generatie van filmmakers kennen. En dat 

zijn de mensen die dan hopelijk binnen vier à vijf jaar reclamespots beginnen te regisseren. Zo moet je 

dat opbouwen. »  
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Tijdens evenementen, feesten of informele momenten worden zulke netwerkrelaties gelegd. 

Verschillende respondenten benadrukken dat het wel degelijk belangrijk is om zich ‘te laten zien’ op 

zulke netwerkmogelijkheden, om relaties te onderhouden of om er nieuwe aan te gaan. Sociale 

omgang is dus niet onbelangrijk en wie geïsoleerd raakt loopt het risico om snel vergeten te worden 

door mogelijke opdrachtgevers. Deze toneelspeelster-dubber (44 jaar) verwoordt het als volgt: « ik 

geloof erin dat één contract steeds andere contracten met zich meebrengt. Daarom dreigen mensen 

die lang zonder contract - en dus ook zonder contact – zitten, een hele tijd in die situatie verzeild te 

geraken. Het is nu immers een beroep gebaseerd op relaties en op gezien worden. Als een regisseur je 

ziet spelen in een stuk en als hij je ook nog eens goed vindt, dan kan hij je misschien vragen voor een 

stuk dat hij het volgende seizoen zal regisseren. Maar als men je één seizoen, twee seizoenen, drie 

seizoenen niet gezien heeft, dan vergeet men je gewoonweg. Het blijft een beroep waarin je snel 

vergeten kan worden. En daarom moet je zorgen dat de zaken rollen. »  

Het ‘onderhouden’ van het netwerk is essentieel voor latere arbeidskansen. Aangezien de officiële 

arbeidsinstanties (Actiris, Forem, VDAB, al naargelang de regio) minder effectief zijn voor de creatieve 

beroepen worden veel contracten ‘van-mond-tot-mond’ vastgelegd: « mond-op-mond-reclame, dat is 

echt iets waar de mensen uit mijn vak zich van bedienen. Waarom? Omdat het om vertrouwen gaat. 

Men weet dat ik capabel ben om deze functie in te vullen. » (maquilleuse-kapster-styliste, 46 jaar).  

Hoe meer opdrachten en projecten men kan uitvoeren, hoe meer andere belangrijke spelers uit de 

kunstwereld men ontmoet. Het netwerk breidt zich zodoende uit en de arbeidsmogelijkheden volgen 

snel. Zij die van de schoolbanken komen zonder een professioneel netwerk ondervinden dikwijls 

moeilijkheden om het artiestenvak werkelijk aan te vatten. Om contracten te vergaren is het dus goed 

om actief te zijn en ervoor te zorgen al wat ervaring achter de rug hebben. Het is net in die gevallen 

dat informele contracten een springplank kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor zij die al een 

sleutelmoment gekend hebben in hun parcours en zich zodoende wisten in te schakelen in de sector.    

Het behoren tot een netwerk biedt bovendien het voordeel ‘peers’ te kunnen ontmoeten die in 

dezelfde sector werkzaam zijn. Deze muzikant (46 jaar) legt uit hoe collega-artiesten elkaar kunnen 

steunen: « er is een soort respect onder muzikanten. Je voelt dat muzikanten elkaar wel helpen op de 

één of de andere manier. Bijvoorbeeld, wanneer je hoort dat iemand in de problemen zit. Dan wordt 

er al eens een benefiet gegeven. Ik heb ook zo mijn momenten gehad dat ik met mensen speelde die 

het financieel moeilijk hadden en die dat lieten voelen. Dan schreef ik bijvoorbeeld geen factuur uit. 

Of je geeft op de één of de andere manier advies. Dat soort dingen gebeurt wel, constant eigenlijk. »  

Artiesten uit eenzelfde netwerk wisselen dus advies en constructieve kritieken uit, alsook 

arbeidskansen wanneer iemand niet beschikbaar is voor een bepaalde opdracht. Sommigen beslissen 

zelfs samen te werken en zo bepaalde risico’s te delen.  

Het is bovendien niet ongewoon dat zij die ooit een duwtje in de rug hebben gekregen van een 

artiest op hun beurt hetzelfde zullen terugdoen voor anderen. Zo kunnen artiesten elkaar 

introduceren in hun netwerk: « gisteren ontmoette ik een moeder die me zei dat ze haar dochter aan 

het helpen was om binnen te geraken in de wereld van maquillage en stylisme. Indien mogelijk laat ik 

haar naar hier komen, want het nieuwe stylisme-seizoen gaat weer beginnen, er gaat vanalles te 

doen zijn. » (maquilleuse-kapster-styliste, 46 jaar) 
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Omdat er zo’n een solidariteit bestaat onder artiesten komt ‘geluk hebben’ regelmatig terug in het 

discours van de respondenten. Verschillenden onder hen delen ons mee dat ze geluk hadden tijdens 

hun parcours omdat bepaalde omstandigheden hen toevallig met de juiste personen in contact 

brachten. In de praktijk betekent dit dat zij de kansen grepen die hen aangeboden werden (Menger, 

2009). De geïnterviewde artiesten benadrukten wel dat men het geluk moet ‘uitlokken’ door steeds 

op de uitkijk te staan voor kansen en ontmoetingen die zich kunnen voordoen. Sommigen hebben 

uiteraard hun professionele netwerk kunnen ontwikkelen dankzij een beetje geluk, maar het is vaak 

door voorafgaand contact dat hen die kansen werden toegekend. Het belang van een netwerk wordt 

dus dikwijls onderschat, terwijl het een zeer belangrijke rol speelt in een weinig gestructureerde 

sector zoals die van de creatieve beroepen.  

• Een artistieke identiteit in ontwikkeling 

De notie van artistieke identiteit blijkt een nogal abstract concept te zijn in de ogen van de 

geïnterviewde artiesten. Ze vinden het moeilijk om hun eigen stijl de definiëren en verschillenden 

onder hen menen hun ‘handelsmerk’ nog niet gevonden te hebben. De meerderheid benadrukt dat 

het belangrijk is om steeds zichzelf te blijven, integriteit te bewaren en persoonlijke originaliteit te 

ontwikkelen. Deze toneelspeelster-dubber (44 jaar) legt dit zeer duidelijk uit: « ik heb in feite geen 

artistieke identiteit opgebouwd, want ik ben er niet toe in staat. Ik ben een beetje een ‘ruwe schets’ en 

ik heb nooit gehouden van dat soort artiesten dat steeds probeert om een speciale look te hebben. Ik 

ben altijd gebleven wie ik ben. Ik wil ook niemand anders zijn dan wie ik ben. Ik kan in het kader van 

een bepaalde rol wel iemand anders zijn, maar in het alledaagse leven kan ik niet toneelspelen. Doen 

alsof dient tot niets… »  

Een artistieke identiteit komt beetje bij beetje tot stand door te experimenteren, door te werken, en 

natuurlijk doorheen de keuzes die de artiest zal maken gedurende het parcours. Kiest men 

bijvoorbeeld voor een onafhankelijk of voor een commercieel label om een album uit te brengen? 

Vooral beginnende artiesten trachten hun eigen weg uit te bouwen en een zekere zichtbaarheid te 

verwerven zonder dat hun artistieke werk daaronder zou moeten leiden. Zo duiden sommige 

respondenten op het feit dat ze soms een aanbieding moeten weigeren wanneer ze daarmee hun 

(artistieke) identiteit in gevaar brengen of hun parcours in een ongewilde richting sturen. Anderen 

daarentegen, zoals we eerder zagen, lijken alle mogelijke contracten aan te nemen. Zij maken zich 

weinig zorgen over de artistieke waarde van het contract, aangezien hun hoofddoel erin bestaat hun 

rekeningen te kunnen blijven betalen en om geheel of gedeeltelijk te kunnen leven van hun artistieke 

activiteit. Artiesten fluctueren dus tussen twee spanningsvelden, tussen enerzijds een artistiek ideaal 

en anderzijds meer materiële aangelegenheden (Brahy, Fraiture & Megherbi, 2010). 

Wanneer er een opdracht wordt geplaatst is het ook van belang dat de artiest, alvorens hij/zij de 

creativiteit de vrije loop laat, zich enigszins aanpast aan de eisen van de cliënt om aan zijn vraag te 

beantwoorden. Zelfs indien de cliënt expliciet beroep doet op de persoonlijke stijl en touch van de 

artiest.  

Zeldzaam zijn zij die zich werkelijk onderscheiden van andere artiesten en helemaal uitblinken in hun 

discipline. Door hun herkenbare stijl onderscheiden ze zich van de andere artiesten en zijn ze een 

referentie voor hun collega-artiesten, soms zelfs voor de hele kunstwereld. Naast het brengen van 
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kwalitatief en technisch hoogstaand werk is natuurlijk ook talent aan de orde, evenals uniciteit en het 

durven nemen van risico’s. Deze geluidsingenieur (32 jaar) legt uit: « een vriend van mij is heel ver 

geraakt op het niveau van live concerten. Hij doet wereldtournees met grote bands en wordt zeer veel 

gevraagd. (…) Ik zie hoe hij tewerk gaat en hij weet zich te onderscheiden van de rest, hij is niet zoals 

de anderen. En dat hoor je, met minder volume kan hij bijvoorbeeld nog steeds een sterke 

geluidsprestatie neerzetten. Dat is zeldzaam. Zulke geluidsingenieurs kom je doorgaans nooit tegen. »  

Zo zien we dus dat, mits enkele uitzonderingen, de meerderheid van de artiesten zich onderaan de 

‘professionele piramide’ bevindt (Perrenoud, 2011). Zij die erin slagen om op een duurzame wijze een 

rol te blijven spelen in hun sector en zij die zich binnen die hiërarchie omhoog kunnen werken, 

realiseren doorgaans een oeuvre dat zonder twijfel kwalitatief is en erkend wordt, bijvoorbeeld door 

andere artiesten, door opdrachtgevers of door de markt in het algemeen. Maar hun werk is tegelijk 

klassieker en minder innovatief dan dat van het veel kleinere groepje artiesten dat zich helemaal 

bovenaan de professionele piramide bevindt, een geheel eigen artistieke identiteit heeft ontwikkeld 

en dus model staat voor de hele discipline.  

 

• Erkenning 

Zoals we hoger al vaststelden wordt de kunstwereld gekenmerkt door onzekerheid: de opdrachtgever 

weet nooit op voorhand of een artistieke prestatie hem zal bevallen en de artiest weet nooit op 

voorhand of z’n werk goed ontvangen zal worden. De kwaliteit van een oeuvre of van een artistieke 

prestatie hangt dus steeds af van de mate van erkenning die eraan toegekend wordt binnen het veld 

van de artiest (Benhamou, 2002). Meer nog dan elke andere factor lijkt erkenning een 

doorslaggevend element voor de ontwikkeling van een parcours binnen de creatieve beroepen.  

In tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen vinden we woorden als ‘slagen’ en ‘succes’ 

niet terug in het vocabularium van de geïnterviewde artiesten. ‘Succes hebben’ en ‘slagen’ zijn voor 

de respondenten geen doel op zich (Dujardin & Rajabaly, 2012) en ze streven er in ieder geval niet 

naar om ‘bekend’ te worden zoals de sterren in de blaadjes: « ik hoef m’n naam niet overal in het 

groot te zien staan. Ik hoef geen wereldbekende ster te zijn. Ik hoef niet te schitteren en bewonderd te 

worden door iedereen. » (toneelspeelster-dubber, 44 jaar)  

Erkenning blijft een drijfveer voor de geïnterviewde artiesten. Hoe langer een artiest evolueert 

binnen zijn parcours, hoe meer persoonlijke voldoening over de realisaties hij/zij vergaart (van den 

Borne, 2014). Voor velen is het dus van belang te kunnen doen wat men graag doet of om, anders 

gezegd, de creativiteit de vrije loop te laten. Anderen wensen dan weer iets te kunnen nalaten dat 

mensen raakt. De notie van nalatenschap blijkt zelfs de hoogste vorm van erkenning te zijn.  

De erkenning van de ‘peers’, de meest nabije referentiegroep, lijkt een begeerd goed voor artiesten. 

Constructieve feedback laat hen toe hun parcours verder te zetten, het geeft hen vertrouwen en 

moedigt hen aan, zoals deze fotograaf (55 jaar) helder stelt: « eigenlijk is dat nog belangrijker dan het 

geld dat op je rekening staat, namelijk dat je wordt geapprecieerd door mensen die er toch iets van 

kennen. »  
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De positieve reactie van het publiek, bijvoorbeeld na een tentoonstelling of een theaterstuk, is een 

concrete vorm van erkenning naar aanleiding van het gerealiseerde werk. Voor zij die niet direct in 

contact komen met een publiek speelt de tevredenheid van de opdrachtgever een gelijkaardige rol, 

aangezien die tevredenheid getuigt van de kwaliteit van het geleverde werk. Bovendien trekt een 

tevreden opdrachtgever steeds andere opdrachtgevers naar zich toe via mond-tot-mondreclame. Zo 

kan de artiest ‘naam maken’ in de sector waardoor bepaalde privileges vergaard kunnen worden, 

zoals deze graficus-illustrator (38 jaar) stelt: « erkenning, dat wil zeggen: opdrachten hebben. Dat is 

kunnen aannemen wat je wil, nee kunnen zeggen, de luxe hebben om je opdrachten uit te kiezen! »  

Artiesten kunnen zo een ‘harde kern’ van opdrachtgevers uitbouwen met wie ze een duurzame en 

wederkerende relatie onderhouden (Pilmis, 2013). Hun adressenboekje groeit, hun 

arbeidsmogelijkheden nemen toe. Erkenning van opdrachtgevers wordt ook zichtbaar wanneer de 

opdrachtgevers zélf de artiesten contacteren om met hen samen te werken. Zo vergaart de artiest 

vertrouwen en zijn verhouding met de andere actoren uit de sector wordt geleidelijk aan meer 

egalitair, denk bijvoorbeeld aan een illustrator die rechtstreeks kan onderhandelen met zijn uitgever.  

Het behalen van een prijs of het kunnen ‘binnendringen’ in de officiële wereld van tentoonstellers 

kan men beschouwen als een valorisatie van de officiële instellingen binnen de creatieve beroepen en 

hun tussenpersonen. Zij zorgen immers voor de verankering van de artiest binnen z’n sector.  

Erkenning wordt dus vergaard via appreciatie, via collega-artiesten en/of actoren uit het professionele 

veld en via de verschillende projecten waaraan de artiest deelneemt. De som van deze ervaringen 

vormt de rode draad doorheen het parcours van de artiest en kan gebruikt worden om de kwaliteit 

en waarde van het eigen werk in de kijker te zetten (Martin, 2005). Artiesten bouwen dus een heel 

specifieke vakkennis op, ze investeren in hun uitstraling en gaan op zoek naar vernieuwing. Het 

opbouwen van een reputatie gebeurt zeer geleidelijk aan en het einddoel zal nooit met één 

vingerknip bereikt worden, ook niet voor zij die al gestegen zijn in de professionele piramide. 

 

CONCLUSIE 

Onzekerheid is eigen aan de creatieve beroepen, zowel wat betreft de financiële aspecten, de 

kwaliteitsbeoordeling en de arbeidsomstandigheden van het werken per project. ‘Kunnen creëren’ 

blijft voor artiesten steeds hét leidmotief en de basis van hun roeping. Voor al wie z’n activiteit op 

een duurzame wijze wil aanpakken (lees: voor wie in z’n levensonderhoud wil kunnen voorzien met 

de kunst) is het belangrijk de artiestenspirit te behouden en mogelijkheden te scheppen om het eigen 

werk te verkopen en te doen renderen.  

In dit verkennende artikel hebben we de elementen voor een geslaagd parcours binnen de creatieve 

beroepen geïdentificeerd, vertrekkende vanuit interviews met artiesten die niet meer helemaal 

onderaan ‘de professionele piramide’ staan. Hieronder geven we ter afronding nog de voornaamste 

vaststellingen mee.  

Om zich te lanceren binnen de creatieve beroepen is het geen vereiste een diploma van een 

kunstschool te hebben behaald. Meer zelfs, kunstscholen lijken niet in staat hun studenten te 
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voorzien van voldoende bagage voor het professionele leven dat hen te wachten staat. Artiesten 

leren hun vak pas écht door de praktijkervaring die na de schooltijd wordt opgebouwd. Nochtans 

beschouwen de respondenten zichzelf lang niet altijd als ‘een ondernemer’, terwijl ze wél erkennen 

dat het belangrijk is over een zekere mate van ondernemerschap te beschikken, zeker voor wie een 

artistieke activiteit wil uitbreiden en de steeds toenemende complexiteit wil blijven beheersen. Wie 

zulke competenties bezit, beschikt over een mogelijke remedie tegen financiële onzekerheid. 

Creatieve arbeid veroorzaakt vaak stress, maar deze stress kan tegelijk constructief, positief en 

stimulerend zijn. Voor velen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, maar zoals de 

respondenten unaniem vaststellen werkt men best niet onder de gemiddelde prijs van de rest van de 

sector.  

Eens voorbij een bepaald stadium in het parcours creëert de artiest niet meer in isolatie, maar in 

interactie met de andere spelers uit de kunstwereld: ‘peers’, opdrachtgevers en cliënten, 

tussenpersonen, kunstinstellingen en het publiek. Netwerken zijn daarbij onmisbaar. Het is via mond-

tot-mondreclame en het persoonlijke netwerk dat de artiest contacten om zich heen verzamelt en z’n 

werk verkoopt. Daarom moet de artiest steeds zichtbaar zijn op de voor hem belangrijke 

evenementen zoals vernissages, theaterstukken, enz. De klassieke gang van zaken in het zoeken van 

werk, zoals het opsturen van cv’s naar mogelijke werkgevers, blijkt niet relevant te zijn voor de 

creatieve beroepen. Erkenning van collega-artiesten, van het publiek en van opdrachtgevers is daarbij 

doorslaggevend. Het zijn zij immers die oordelen over de kwaliteit van het geleverde werk en dus aan 

de artiest de mogelijkheid geven om zich nog meer in de sector te verankeren en om ‘naam te 

maken’. Om zich van andere artiesten te onderscheiden is het belangrijk een positie in te nemen in 

het artistieke veld en te bepalen wat er specifiek belangrijk is voor de creatieve loopbaan: de definitie 

van het publiek, weten waar men naartoe wil, enz. Wie al z’n energie aan de artistieke praktijk 

besteedt vermijdt zodoende het risico op uitval uit de sector.    

Het verloop van een parcours binnen de creatieve beroepen is dus van lange duur en nooit zonder 

zorgen. Tijdens de eerste jaren (of zelfs nog daarna) kan duidelijk worden dat meerdere 

inkomensbronnen gecumuleerd moeten worden en dat een netwerk onmisbaar is. Beetje bij beetje 

zullen bepaalde contracten leiden tot meer en betere contracten, zullen de inkomsten stijgen en zal 

de keuzevrijheid binnen projecten en opdrachten toenemen.  

Uit de moeilijkheden en uitdagingen die in dit artikel belicht werden blijkt nogmaals de noodzaak om 

artiesten te begeleiden en te helpen bij de ontwikkeling van hun parcours, zodat zij kunnen focussen 

op wat voor hen het meest belangrijk is: creatie. De professionele entourage van de artiest heeft 

hierin een belangrijke rol op te nemen. In deze context is het niet verwonderlijk dat intermediaire 

structuren zoals SMart het levenslicht zagen. Zij fungeren enerzijds door hulp te bieden bij financiële 

en administratieve obstakels en door het aanbieden van een juridisch kader voor de specifieke 

manier van werken binnen de creatieve beroepen; anderzijds door het aanbieden van opleidingen 

waarmee de nodige competenties voor artistieke activiteiten worden uiteengezet (bijvoorbeeld het 

bepalen van de juiste prijs en communicatievaardigheden). Het doel van deze tools bestaat erin om 

artiesten te helpen bij het maken van de juiste keuzes in de steeds veranderende omgeving van de 

creatieve beroepen. Zo krijgt men als artiest de kans om mogelijke problemen en oplossingen uit te 
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wisselen met de andere spelers uit de discipline, terwijl het netwerk wordt uitgebreid en nieuwe 

samenwerkingsverbanden tot stand komen.  

Louis Volont, Anne Dujardin & Héléna Rajabaly 
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