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…...………………………………………………………… 
Het doel van dit verkennende artikel is te achterhalen in welke mate de volgende elementen 

bepalend zijn voor de evolutie van een artistiek parcours: (bij)leren, vakkennis, financiële aspecten, 

ondernemerschapsvaardigheden, stressbestendigheid, het netwerk, artistieke identiteit en 

erkenning. We illustreren deze elementen aan de hand van citaten uit interviews die we afnamen 

met artiesten, technici en werkkrachten binnen de creatieve beroepen. De respondenten werden 

geselecteerd uit de leden die erin slaagden een duurzame artistieke praktijk uit te bouwen en ermee 

- eventueel gedeeltelijk - in hun levensonderhoud te voorzien. 

(BIJ)LEREN EN VAKKENNIS 

• Levenslang leren 

Artiesten binnen de creatieve beroepen leren hun vak via experimenten: al doende bouwen ze hun 

ervaring beetje bij beetje op. Naast de (kunst)school, immers geen verplichte passage voor zij die in 

de creatieve beroepen werken, is het vooral de praktijkervaring die fungeert als een soort 

voortgezette opleiding. Hierdoor zal de artiest evolueren in z’n parcours.  

• Ontwikkeling en vakkennis 

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 de achtergrond van de 

artiest: zijn/haar 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. De ondervraagde artiesten geven ook aan dat de 

vakkennis die noodzakelijk is voor hun beroep verschillende vormen kan aannemen onder 

verschillende omstandigheden.  

FINANCIËLE ASPECTEN, ONDERNEMERSCHAP EN STRESSBESTENDIGHEID 

• Financiële onzekerheid: part of the job  

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

van voldoende financiële inkomsten vaak problematisch zijn. 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 combineren dan weer 

artistieke, technische en/of aanverwante functies. De respondenten stellen unaniem dat men beter 

niet onder de gemiddelde prijs van de sector werkt.  
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• De kunstenaar een ondernemer? 

Artiesten voelen zich lang niet altijd een ondernemer. De respondenten geven wel toe dat het 

belangrijk is om over een zekere mate van ondernemerschapsvaardigheden te beschikken om hun 

artistieke activiteit verder uit te bouwen.  

• Positieve stress 

Stress kan veroorzaakt worden door, bijvoorbeeld, onvoorziene omstandigheden. Maar stress hoeft 

niet steeds negatief te zijn. De respondenten weten op een constructieve manier om te gaan met 

tijdsdruk zodat hun artistieke praktijk er zelfs beter van kan worden. Creatieve arbeid brengt 

derhalve veel stress met zich mee, maar deze stress kan wel ‘constructief’, ‘stimulerend’ en ‘positief’ 

zijn.  

NETWERKEN, ARTISTIEKE IDENTITEIT EN ERKENNING 

• De juiste persoon op het juiste moment  

Netwerking is onmisbaar voor de artiest. Via mond-tot-mondreclame en een persoonlijk netwerk 

vergaart de artiest doorgaans de meeste van z’n opdrachten zodat z’n werk ook verkocht kan worden. 

Daarom moet de artiest zichtbaar zijn op de voor hem belangrijke momenten zoals vernissages, 

theaterstukken, enz.  

• Een artistieke identiteit in ontwikkeling  

Om zich van andere artiesten te kunnen onderscheiden is het belangrijk een positie in te nemen in 

het artistieke veld en te bepalen wat er specifiek voor de artiest belangrijk is, zoals de definiëring van 

het eigen publiek, weten waar men naartoe wil, enz. Dit wordt mogelijk door een zo groot mogelijke 

investering van energie in de artistieke praktijk om zo het risico op uitval te vermijden. 

• Erkenning 

Erkenning is, ten slotte, doorslaggevend voor artiesten. Erkenning is het vaakst afkomstig van de 

peers, maar ook van het publiek en van de opdrachtgevers. Want zij zijn net degenen die zullen 

oordelen over de kwaliteit van het geleverde werk. Zo kan de artiest zich nog meer in de sector 

verankeren en ‘naam maken’. 

…...………………………………………………………… 
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