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Samenvatting in het Nederlands
Creatieve industrie en regionale economische ontwikkeling in 
Indonesië
Interpretaties, patronen en gevolgen

Dit proefschrift onderzoekt de haalbaarheid van het bevorderen van creatieve 
industrie als instrument voor regionale economische ontwikkeling in opkomende 
economieën in het algemeen, en in Indonesië in het bijzonder. Kort gezegd omvat 
de creatieve economie alle activiteiten waarbij geld wordt verdiend met ideeën: de 
productie van creatieve producten (de eigenlijke creatieve industrie), gerelateerde 
transacties en ondersteunende activiteiten (Howkins, 2001). Het begrip ‘creatieve 
industrie’ heeft betrekking op alle economische activiteiten waarin individuele 
creativiteit, vakmanschap en talent benut worden en waarin intellectueel eigendom, 
originaliteit, auteursrecht en nieuwe technologieën een belangrijke rol spelen (zie 
bijv. Banks & O’Connor, 2009; Flew, 2013; Flew & Cunningham, 2010; Garnham, 
2005; O’Connor, 2012). In gevestigde economieën heeft de creatieve economie zich 
binnen een specifiek kader ontwikkeld: creatieve industrie wordt in deze landen 
gezien als een mogelijkheid om in te spelen op veranderingen in de economie en 
als een manier om groei en innovatie te stimuleren (Gibson & Homan, 2004; Hall, 
2000; Pratt, 2008). Hoewel in opkomende economieën creatieve industrie steeds 
vaker wordt ingezet als een instrument voor nationale en regionale economische 
ontwikkeling, is het nog onduidelijk welke rol sociaaleconomische omstandigheden 
in deze landen spelen bij de ontwikkeling van creatieve industrie. De regionale 
sociaaleconomische en institutionele omstandigheden in deze landen verschillen 
sterk met die in gevestigde economieën. Daarnaast zijn de creatieve economische 
activiteiten in opkomende economieën vaak sterk gericht op traditionele ambachten 
(UNESCO en UNDP, 2013). De producten van deze ambachten veranderen door 
de tijd heen slechts weinig, omdat het belang als cultureel waardevol erfgoed wordt 
benadrukt (Kong et al., 2006). Hoewel bovenstaande kenmerken niet volledig 
aansluiten bij gangbare definities van creatieve economie en creatieve industrie, 
wordt desondanks in verschillende opkomende economieën dit soort traditionele 
bedrijvigheid geschaard onder de creatieve economie.

De vraag die centraal staat in dit proefschrift luidt: In hoeverre beïnvloedt de 
sociaaleconomische en institutionele context in een opkomende economie de 
mogelijkheden om creatieve industrie in te zetten als instrument voor regionale 
ontwikkeling? In het proefschrift fungeert Indonesië als case study voor de 
inzetbaarheid van creatieve industrie in een niet-Westerse context. De overheid 
ziet creatieve industrie als mogelijke motor van regionale economische groei, ook 
gezien het enorme culturele potentieel van het land. Aan de andere kant worden 
traditionele ambachten, zoals batik, ook geschaard onder de creatieve industrie, 
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ondanks dat deze voornamelijk gericht zijn op het behoud van culturele waarden 
en slechts weinig bijdragen aan kenniscreatie. 

De hoofdvraag wordt via verschillende benaderingen en op verschillende 
niveaus onderzocht. Ten eerste wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe in lokaal 
ontwikkelingsbeleid het discours omtrent creatieve industrie wordt toegepast. 
Daarna worden in hoofdstukken 3 en 4 op regionaal niveau de ontwikkelingspatronen 
en economische impact van creatieve industrie onderzocht. Tenslotte wordt 
in hoofdstuk 5 op bedrijfsniveau bestudeerd via welke mechanismen creatieve 
industrie bijdraagt aan de regionale economie.

De resultaten van de discoursanalyse (hoofdstuk 2) laten zien dat de implementatie 
van beleid omtrent de creatieve economie afhankelijk is van de lokale context. 
Bandung, een van de eerste steden waar beleid omtrent de implementatie van 
de creatieve economie is ontwikkeld, is de enige plaats waar de interpretatie van 
creatieve economie dichtbij het ‘originele’ concept blijft. In andere steden, zoals 
Surakarta en Yogyakarta, zijn reeds lang bestaande traditionele ambachten ook 
onder creatieve industrie geschaard. Het beleid in deze steden lijkt er eerder op 
gericht om bestaande beleidsstrategieën, zoals het subsidiëren van verenigingen 
van ambachtslieden, te versterken. In de uiteenlopende interpretaties herkent 
men de stakeholders die het discours helpen introduceren en implementeren, 
de manier waarop het discours wordt vormgegeven (top-down dan wel bottom-
up), de autonomie van lokale overheden om eigen interpretaties te hanteren en de 
verschillende plaats-specifieke contexten. In Bandung blijft de ‘creatieve economie’ 
niet slechts een leeg begrip, maar wordt ondernemerschap in de creatieve 
industrie ook daadwerkelijk door gerichte acties bevorderd. Deze ‘succesvolle’ 
operationalisering is te danken aan bottom-up bewegingen die het discours 
rondom de creatieve economie mede hebben geïntroduceerd en lokale overheden 
hebben weten te beïnvloeden bij de interpretatie en implementatie. In Surakarta 
en Yogyakarta waren dergelijke actoren niet aanwezig. De lokale overheid in 
deze steden is daarnaast sterker gericht op het behouden van traditionele cultuur. 
Dientengevolge zijn lokale overheden minder geneigd beleid te ontwikkelen ten 
behoeve van creatieve industrie die gericht is op ‘moderne’ cultuur, omdat zij 
deze zien als een bedreiging voor het voortbestaan van ‘nobele’ lokale waarden en 
tradities. De hoge mate van autonomie die deze overheden genieten stelt hen in 
staat om beleid te ontwikkelen ten faveure van bestaande traditionele ambachten.

Traditionele culturele industrie, zoals ambachten, verschilt in een aantal opzichten 
sterk van creatieve industrie, waardoor het onjuist is om deze onder dezelfde noemer 
te scharen. Waar bij creatieve industrie innovatie, auteursrecht en technologie een 
grote rol spelen, heeft traditionele culturele industrie eigenschappen die niet bij het 
concept passen. Hoewel bij traditionele culturele industrie in het productieproces 
ook gebruik kan worden gemaakt van moderne technologie, blijven bepaalde 
methoden en gebruiken bewaard. Daarnaast wordt met name teruggegrepen op 
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traditie als inspiratiebron voor productontwikkeling. Hoewel nieuwe ideeën en 
ontwerpen worden toegepast, ligt de focus op het behoud van regionaal erfgoed 
en lokale onderscheidende kenmerken (Kong et al., 2006; O’Connor & Xin, 
2006). Dit betekent niet dat handwerkindustrie niet net zo creatief of innovatief 
kan zijn als creatieve industrie. Echter, creativiteit heeft in traditionele creatieve 
industrie een ander, meer gemeenschappelijk karakter. Individuele creativiteit is 
bij dit type industrie onlosmakelijk verbonden met lokale, gemeenschappelijke 
waarden, kennis en tradities. Hierdoor is het lastig om originaliteit en intellectuele 
eigendomsrechten, kernbegrippen voor creatieve industrie, te bepalen en toe te 
kennen. Het ‘standaard’, Westerse, model van auteursrecht dat normaliter wordt 
gebruikt voor kennisgoederen is niet direct toepasbaar op producten uit de 
traditionele culturele industrie, omdat traditie een collectief goed is (Boateng, 2011). 
Een scherp onderscheid tussen creatieve en traditionele culturele industrie past 
derhalve beter bij de specifieke lokale context in Indonesië en andere opkomende 
economieën. Daarnaast, en belangrijker, zal een scherp onderscheid ook van groot 
nut zijn bij beleidsontwerp dat rekening houdt met lokale omstandigheden en 
mogelijkheden. 

De analyses op regionaal niveau laten zien dat ‘echte’ creatieve industrie in Indonesië 
zeldzaam is. Concentraties van deze industrie zijn vooral in de progressieve 
grote steden zoals Java en Bali te vinden (hoofdstuk 3 en 4). Ook in gevestigde 
economieën vindt men creatieve industrie overigens voornamelijk in grootstedelijke 
regio’s, waar zij profiteren kan van de hoge concentratie menselijk kapitaal en de 
verscheidenheid aan economische activiteiten. Verstedelijkte economieën bieden 
ondernemers in de creatieve industrie de mogelijkheid tot transacties en interactie 
met andere actoren, zoals de uitwisseling en combinatie van ideeën en kennis 
(Lazzeretti et al., 2013; Potts, 2007; Pratt, 2008). Post-industriële steden bestaan 
in opkomende economieën, waaronder Indonesië, nog niet, maar sommige regio’s 
- in het bijzonder de grootste steden - zijn veel verder ‘ontwikkeld’ dan andere 
regio’s en bieden betere omstandigheden voor creatieve industrie. Desalniettemin 
is de creatieve industrie nog geen leidende sector in de Indonesische economie. In 
die zin is de aanwezigheid van creatieve industrie veeleer een indicator dan een 
aanjager van regionale economische ontwikkeling (hoofdstuk 4). Hoewel er sterke 
banden bestaan met de tertiaire sector, bijvoorbeeld in de vorm van transacties 
en andere vormen van samenwerking, heeft de creatieve industrie geen leidende 
rol in het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe waarden en ideeën naar andere 
sectoren (hoofdstuk 4); eerder lijkt zij ook voordelen te ondervinden van waarden 
en ideeën die in andere sectoren in de lokale economie circuleren (hoofdstuk 5). 
Daarnaast moet opgemerkt worden dat de economische impact van creatieve 
industrie in de toekomst kan veranderen. De creatieve industrie groeit nog altijd 
relatief snel en kan gekenmerkt worden als een jonge groeisector; haar bijdrage aan 
de lokale economie zou derhalve nog sterk kunnen groeien.
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Hoewel creatieve industrie in Indonesië dus nog een betrekkelijk kleine rol speelt 
in de regionale economie, laten de resultaten van de analyse op micro-niveau zien 
dat zij in potentie kan bijdragen aan regionale productiviteit. Ondernemers in 
de creatieve industrie maken bij het ontwikkelen van hun bedrijven gebruik van 
verschillende lokaal beschikbare productiebronnen, zoals sociale en professionele 
netwerken. Door van deze mogelijkheden gebruik te maken, draagt creatieve 
industrie vervolgens ook weer bij aan de groei van de regionale economie. Door 
de interactie met andere bedrijven, inclusief directe concurrenten, worden ideeën 
uitgewisseld en ontstaan nieuwe ideeën die tot een hogere productiviteit leiden 
(hoofdstuk 5). Dit proces kan worden versterkt onder invloed van lokale sociale 
interacties, waarden en context. Wanneer in de lokale omgeving een ‘buzz’ of 
andere mogelijkheden om ideeën te krijgen en netwerken te creëren ontstaan, leidt 
dit tot versterking van de creatieve industrie. In deze context is het ook belangrijk 
stil te staan bij de dubbele uitwerking die vriendschappen kunnen hebben op 
deze processen, omdat deze zowel positief als negatief kan zijn. Zo kunnen 
vriendschappelijke banden voor creatieve ondernemers van nut zijn bij het vinden 
van leveranciers en klanten. Aan de andere kant kunnen vriendschappelijke banden 
de competitiedrang verminderen, waardoor er minder innovaties plaatsvinden. 
Regionale economieën bieden mogelijkheden voor het ontstaan van leverancier-
afnemer relaties en andere partnerschapsvormen, maar creatieve industrie vereist 
ook mogelijkheden tot vriendschappelijke omgang en diepere relaties met andere 
actoren in de omgeving. Daarnaast vergt creatieve industrie de mogelijkheid om 
externe effecten en lokale kennis te internaliseren en in de eigen onderneming 
toe te passen (Qian & Acs, 2013; Smit et al., 2015; Westlund, 2006). Derhalve 
kunnen beleidsinterventies gericht op het stimuleren van creatieve industrie op 
zowel bedrijfs- als regionaal niveau ontwikkeld worden. Op bedrijfsniveau zouden 
ondernemers in de creatieve industrie aangemoedigd moeten worden eigen 
netwerken te creëren om zo de bestendigheid van hun bedrijven te versterken. 
Op regionale schaal zou beleid ontwikkeld kunnen worden dat een lokaal milieu 
nastreeft dat bevorderlijk is voor de groei van bedrijven, spontane interactie 
stimuleert en samenwerking tussen bedrijven faciliteert, zonder in te boeten aan 
gezonde competitiedrang. Beleidsstrategieën die gericht zijn op het ondersteunen 
van traditionele culturele industrie zouden een geheel andere focus hebben. De vraag 
is veeleer of traditionele culturele industrie op een of andere wijze getransformeerd 
zou moeten worden naar de meer ‘innovatieve’ creatieve industrie, of dat de focus op 
culturele erfgoedwaarden als onderscheidend kenmerk zou moeten blijven. In dit 
proefschrift blijkt dat er zeker mogelijkheden zijn om nieuwe ideeën toe te passen, 
zonder de ‘nobele’ traditionele waarden waar deze bedrijven voor staan volledig af 
te zweren (hoofdstuk 5). Bedrijven in de traditionele culturele industrie zouden 
aangemoedigd kunnen worden hun ondernemerschap en concurrentiekracht te 
versterken door nieuwe ideeën en technologieën toe te passen, samenwerking te 
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stimuleren en mogelijke afzetmarkten aan te boren teneinde de ontwikkeling van 
innovatieve producten mogelijk te maken.

Dit proefschrift heeft laten zien dat creatieve industrie in ontwikkelingslanden 
zoals Indonesië anders wordt geïnterpreteerd en andere patronen en gevolgen 
heeft dan in de gevestigde economieën. Gezien de snelle groei van creatieve en 
traditionele culturele industrie is het van belang om de ontwikkeling in en bijdrage 
aan de regionale economie van beide typen industrie op de voet te volgen. Andere 
sectoren dragen op andere wijze bij aan de regionale economie en het is dan ook 
zaak om ontwikkelingen en uitdagingen over de gehele breedte in het oog te 
houden; in een dynamische economie kunnen nieuwe ideeën en strategieën zich 
altijd en overal voordoen.
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