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Doel:
Het aanjaagteam heeft zich vanaf het begin tot doel gesteld te onderzoeken waar
de mogelijkheden liggen om te komen tot een krachtige sector, met sterke
professionals die zelf regie voeren over hun ontwikkeling en hun loopbaan. Om
deze positie voor professionals te bereiken waar dit nog niet het geval is, uit te
bouwen waar dit begint te ontstaan en te borgen waar dit al wel het geval is,
streven we naar een sector waarin professionalisering van individuen en
organisaties vanzelfsprekend is.

Ontwerpsessies
Om een goede inventarisatie te maken van de belemmeringen en behoeften in de
sector met betrekking tot professionele ontwikkeling hebben we gekozen voor de
onderzoeksmethodiek die is ontwikkeld bij IJsfontein. IJsfontein is een creatief
Buro dat met name games in interactieve interventies ontwerpt voor oa de zorg,
de museale wereld en onderwijs in zowel de publieke als de commerciële sector.
Om aan het begin van een nieuw project, in korte tijd het speelveld van de nieuwe
opdracht in kaart te brengen hebben zij een aantal instrumenten ontwikkeld. Een
van deze instrumenten is een project canvas. Dit heeft in de ontwerp sessies van
PPO als onderlegger gediend.
Voor de inventarisatie hebben we ervoor gekozen om verschillende sessies te
organiseren met vragers, aanbieders en stakeholders van professionalisering in
de sector.
Bij elke sessie hebben we getracht zo breed mogelijk uit te nodigen: zowel
individuen als organisaties uit zoveel mogelijk verschillende disciplines,
vertegenwoordigers van voor en achter de schermen, en uit de publieke en
private delen van de sector.
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Conclusies
De eerste en breed gedragen conclusie is
dat Professionalisering bij geen van de
bevraagde gesprekspartners een prioriteit
is. Natuurlijk zijn er goede voorbeelden in
heden en verleden op het vlak van PPO.
Maar een belangrijke constatering is dat de
prioriteit van de sector ligt bij het primaire
proces, dat bestaat uit relatief korte bogen,
tot de premiere, publicatie of oplevering
van een product. Het lange termijn denken
over professionele ontwikkeling is daaraan
ondergeschikt. Deze situatie is mede te
wijten aan de kaalslag die de afgelopen
jaren in het hele veld heeft plaatsgevonden
door bezuinigingen vanuit de overheid.
Daarnaast is er weinig besef onderdeel te
zijn van een bredere sector die verder gaat
dan de lokale vertegenwoordiging in de
eigen discipline. De culturele en creatieve
industrie als sector staat bij de meeste
ondervraagden niet op het netvlies.
Er is sprake van een grote versnippering in
activiteit en financiering in de aanbod- en
vraagkant en bij de overige stakeholders:
bv een filmmaker kijkt voor subsidie bij
aanbieders en fondsen die zich richten op
de filmwereld, en de film fondsen proberen
exclusief voor de filmwereld aan deze
vraag te voldoen.
Opvallend is ook dat technologie in geen
van de gesprekken als aandachtspunt voor
ontwikkeling wordt gezien, of als
onderdeel van een nieuwe oplossing.

Desgevraagd is met wel geïnteresseerd in
de mogelijkheden, maar het lijkt in de
sector niet vanzelfsprekend om
bijvoorbeeld e-learning of online
communities te gebruiken voor
ontwikkeling en intervisie.
Tot slot is het opvallend dat er een zeer
ruim en gevarieerd aanbod aan
profegsinoaliserings activiteiten is op alle
disciplines, maar dat dit aanbod niet
transparant is voor de vragers, en slecht
vindbaar. Het aanbod is traditioneel van
aard in de zin van aanbod gestuurd en
weinig (zoals in het huidige onderwijs)
vraaggestuurd. De communicatie over de
mogelijkheden is niet eigentijds. Doordat
niet de vraag van de eindgebruiker
centraal staat laat de aansluiting te
wensen over.

Conclusies
Kijkend naar de behoeften die het veld in
onze sessies formuleerde zien we dat de
eerste behoefte van de makers zich richt
op de eigen vakmatigheid: beter worden in
je vak.
Daarnaast werd genoemd dat het
verbreden van het eigen vakgebied door
het ontdekken van nieuwe werkvelden
(binnen en buiten de culturele sector) en
nieuw publiek, belangrijk werd gevonden.
Dit is mede ingegeven door de noodzaak
van een vorm van ondernemerschap en
leiderschap in de huidige infrastructuur.
Voor een aantal beroepsgroepen is
gezondheid uiteraard een belangrijk
element daar men voor de uitvoering van
het vak afhankelijk is van een goede
fysieke conditie.

Er is dus duidelijk een roep om
transparantie en overzicht vanuit de
doelgroep.
Er is ook een duidelijke behoefte aan een
aanbod waarin er niet terug gevallen wordt
op een traditioneel onderwijs model, zoals
in cursussen of opleidingen vaak het geval
is. Voor veel professionals ligt het veel
meer voor de hand om te leren in een
situatie waarin de professional zelf erkend
wordt in zijn of haar eigen expertise en er
geen sprake is van een zender-ontvanger
model, maar van wederkerigheid. Dit
aanbod zou ‘op maat’ en in een een ‘peer
to peer’ model vormgegeven moeten
worden en over disciplines en de verdeling
publiek/privaat heen moeten reiken.
In deze situatie zouden ook de rol van
aanbieder en afnemer veranderen en er
Naast deze voor de hand liggende,
meer gekeken worden naar lange termijn
onderwerpen werd vaak genoemd dat
relaties en communities waarin deelname
professionals grote behoefte hebben aan
tegelijkertijd iets oplevert voor de
een coach, mentor of gids die hen helpt de deelnemer als ook erkenning geeft voor de
juiste keuzes te maken met betrekking tot unieke, hybride competentieset die de
professionalisering (de volgende stap in
meeste mensen in deze sector kenmerkt.
hun ontwikkeling) en hen helpt de weg te
vinden in het woud van mogelijkheden aan
scholing, beperkingen en regels. Het
bestaande aanbod is zo groot, divers, ien
ondoorzichtig en gevat in zo’n complexe
structuur dat veel makers zich niet bij
machte voelen toegang te krijgen.

Randvoorwaarden

EGO

Om het aanbod aan te laten sluiten op
zowel de inhoudelijke behoefte uit het veld
als de vorm is het nodig te denken aan
leervormen als een eco-systeem. Hierin
geldt een wederzijdse verantwoordelijkheid
en afhankelijkheid van van alle deelnemers
en verdwijnt het onderscheidt tussen
aanbieders en vrager op de markt. Op een
aantal plekken in de sector, zoals de
‘urban-scene’ en hier en daar in de muziek
industrie, gebeurt dit al. Deze plekken
worden door degenen die ze kennen dan
ook als innovatief aangemerkt, maar door
de versnippering en het gebrek aan sectorbesef zijn ze tegelijk voor grote groepen
slecht zichtbaar.
Om aan te sluiten op het kritieke proces
van een professional of organisatie (het
huidige project, of de volgende publicatie)
is het van belang het leren of ontwikkelen
niet tot een doel op zich te maken maar de
steeds te streven naar zichtbare
resultaten. Dit heeft ook als voordeel dat
deze resultaten voor andere professionals
het effect of nut van een zo’n traject
zichtbaar maken.

ECO

Een dergelijk vorm vraagt een van alle
deelnemers een investering, dus ook
degene die nu gefaciliteerd wordt zal in dit
systeem zelf een bijdrage moeten leveren.
Hiervoor is het ook belangrijk dat duidelijk
is hoe een traject of community aansluit op
de eigen behoefte.

Ambitie: cultuurverandering
Heet aanjaagteam heeft zich vanaf het begin tot doel gesteld op zoek te gaan
naar antwoorden vanuit een idee van cultuur verandering. Dit vanuit een
overtuiging dat een verandering als dee niet vanuit een kleine aanpassing of
toevoeging in het bestel doorgevoerd kan worden. De kernvraag gaat niet over
infrastructuur of ontwerp van een sector maar over menselijk gedrag voortkomend
uit een menselijke behoefte.
Deze cultuurverandering moet leiden tot een situatie waarin leren een
onlosmakelijk onderdeel is van de professionaliteit van iedereen die werkt in de
culturele en creatieve sector.
Dat betekent ook dat dit niet alleen een kwestie is die makers of zelfs individuen
aangaat. Ook de instellingen zullen meer verantwoordelijkheid moeten gaan
nemen voor de ontwikkeling van hun medewerkers.
Hierbij gaat het dan uiteraard over zaken als duurzame inzetbaarheid, en
arbeidsmobiliteit, maar vooral ook over een gezamenlijk gedragen
verantwoordelijkheid voor het steeds beter maken van de sector. Alleen wanneer
de professionals over de hele breedte van de sector hun professionaliteit blijven
ontwikkelen kunnen we de kwaliteit van ons werk, de waarde voor de
Nederlandse samenleving en onze concurrentiepositie in het buitenland op een
duurzame manier verbeteren.

Proces: agile met focus op best
practice en experiment
Om een cultuurverandering in de sector te
bewerkstelligen is een grote ambitie. Men
is snel geneigd om bij dit soort complexe
problemen ook een grote en complexe
oplossing te willen ontwerpen en
implementeren. Wij zijn het echter als een
onmogelijk opgave om het vraagstuk door
middel van een enkel ontwerp op te lossen.

In het ontwerp of de keuze voor deze
experimenten moet er een voortdurende
focus zijn op
- De versimpeling van de structuur
- Ontsluiting van het aanbod
- Het verwerken van goede voorbeelden
- De hele sector als speelveld
-

We zien aan de ene kant grote samenhang
met de andere agendapunten van de
arbeidsmarktagenda, en aan de andere
kant een grote diversiteit en dynamiek in
de sector. We zien dat er nog een grote
slag gemaakt moet worden om sector
breed (individuen en instellingen)
eigenaarschap voor deze problematiek te
gaan pakken.
We pleiten daarom voor een dynamische,
iteratieve aanpak, waarin veel ruimte is
voor kleine experimenten. Het proces van
cultuurverandering moet hierbij voorop
staan.
Er zal daarbij steeds gestuurd moeten
worden op:
- Het zichtbaar maken van de succesvolle
uitkomsten, en de ‘learnings’ van
negatieve ervaringen.
- Het faciliteren van relaties en
communities.

-

-

-

-

-

Welke middelen succesvol zijn in deze
fase moet gedurende het proces
continu geëvalueerd worden. Maar een
aantal middelen liggen voor de hand
om als onderdeel van een experiment
in te zetten:
Structureel aandacht voor
professionele ontwikkeling bij audits
van instellingen
Certificering van aanbod (individuen en
programma’s) van professionalisering
Vouchers voor professionals
Online en fysieke learning communities
Aanstellen van kwartiermakers en
kennisdelers per regio tbv transparantie
en delen best practices.
Samenwerking met KUO: aanbieders
van actuele programma’s in kader van
Live Long Learning
Koppeling met andere agenda’s zoals
Code Fair Practice.

Aanbevelingen
Bij de keuze voor de regievoering van de
experimenten is het van groot belang dat
deze partij zich niet beperkt in discipline,
doelgroep of een van de andere
traditionele ‘schotten’ in het cultuurbeleid.
Daarnaast zou de regievoerder aandacht
moeten hebben voor transparantie,
beeldvorming en zichtbaarheid om de hele
doelgroep te bereiken.
Wij denken daarom niet aan een enkel
fonds als aparte organisatie omdat deze
vorm juist niet en experimentele, maar het
traditionele karakter benadrukt. Wij zien
eerder een groep kwartiermakers en
matchmakers die voor de eerste fase
experimenten doen, en itereren, waarna er
een beschouwing volgt die leidt tot een
nieuwe lange termijnstructuur.
Er zou gewerkt moeten worden in een
‘agile’ proces waarbij leren, en innoveren
speerpunt zijn ipv het toetsen van een
beoogde oplossing. De keuze voor de
experimenten moeten gestart worden
vanuit de best practises die al lopen in de
sector en vandaar geïtereerd worden en
opgeschaald naar andere contexten binnen
de sector.
Een volgende stap is het opstellen van een
aantal ‘design rules & -patterns’ voor een
permanente oplossing.

Daar een groot deel van de experimenten
zal draaien om scholing en ontwikkeling
zien de verschillende stakeholders een
belangrijke rol weggelegd voor het
Onderwijs, en dan met name het KUO. In
het onderwijs worden op dit moment als
veel experimenten gedaan op dit gebied.
Dit hele project zou goed gebruik moeten
maken van deze kennis en de aanwezige
infrastructuur. Mede omdat het KUO een
kweekvijver is van nieuwe professionals en
daar dus ook een belangrijk fundament
kan worden gelegd voor een nieuwe
cultuur va professionalisering.
Een laatste aanbeveling is dat uit ons
proces heel duidelijk naar voren komt dat
dit vraagstuk vooral gaat over flexibiliseren
en ontschotten. Dit heeft betrekking op
schoten tussen disciplines onderling, maar
ook op bijvoorbeeld de schotten tussen de
creatieve sector en andere sectoren. N
diezelfde gedachte is ook het scheiden van
professionalisering van andere ontwikkelvraagstukken onverstandig. In ogen is dit
agendapunt niet los te zien van andere
agenda punten uit de arbeidsmarkt agenda
zoals HRM of fair practise code.

