
  
  
Juryrapport  “Creatieve  Ondernemer  van  het  Jaar  2015”  
  
Inleiding  
De  award  voor  de  Creatieve  Ondernemer  van  het  Jaar  is  in  het  leven  geroepen  om  een  signaal  af  te  
geven  aan  de  culturele  sector.    Na  een  aantal  jaren  die  gekenmerkt  werden  door  negatieve  berichten  
in  de  media,  met  kreten  als  “subsidieslurpers”  en  “linkse  hobbies”,  was  het  hoog  tijd  voor  een  ander,  
positiever  signaal.  
Binnen  de  culturele  en  creatieve  sector  is  er  grote  behoefte  aan  inspirerende  voorbeelden  en  
rolmodellen.  Wij  geloven  in  het  vestigen  van  aandacht  op  de  succesverhalen.  Wat  je  aandacht  geeft,  
dat  bloeit.  We  willen  een  podium  geven  aan  ondernemers  die  het  lef  hebben  om  buiten  de  gebaande  
paden  te  treden  en  het  anders  te  doen.  Om  zo  anderen  te  inspireren  en  een  positieve  verandering  op  
gang  te  brengen.    
Als  creatieve  ondernemer  van  het  jaar  slaag  je  erin  om  je  creativiteit  niet  alleen  in  te  zetten  voor  het  
artistieke  deel  van  je  werk,  maar  ook  om  een  inkomen  te  verdienen.  Je  treedt  buiten  de  gebaande  
paden  en  neemt  het  heft  in  eigen  hand.  Dat  gaat  voor  een  deel  over  geld.  De  creatieve  ondernemer  
van  het  jaar  kan  zijn  eigen  broek  ophouden  of  laat  duidelijk  zien  hiernaar  op  weg  te  zijn.  Maar  het  
gaat  zeker  niet  alleen  om  omzet  en  winst.    
Meer  nog  gaat  het  om  een  houding,  een  manier  van  in  het  leven  staan.  De  creatieve  ondernemer  van  
het  jaar  ziet  kansen  en  weet  deze  te  benutten.  Hij  of  zij  is  zich  bewust  van  zijn  omgeving  en  blijft  zich  
voortdurend  ontwikkelen,  zowel  op  creatief  als  op  zakelijk  gebied.  Hij  heeft  misschien  wel  eens  een  
project  gehad  dat  totaal  niet  van  de  grond  kwam,  maar  daar  heeft  hij  van  geleerd.  Hij  voelt  zich  te  
allen  tijde  verantwoordelijk  voor  zijn  eigen  succes  en  weet  anderen  aan  zich  te  binden.  
  
Procedure  
In  februari  begon  de  zoektocht  naar  de  Creatieve  Ondernemer  van  het  Jaar.  Er  is  gekozen  voor  een  
procedure  waarbij  ondernemers  zichzelf  op  konden  geven  via  een  eenvoudig  formulier.  Omdat  we  
geloven  dat  ondernemerschap  ook  gaat  over  staan  voor  jezelf  en  jezelf  presenteren.  
Ook  de  keuze  voor  een  jury  was  een  bewuste.  Veel  prijsvragen  werken  met  een  systeem  waarbij  er  
gestemd  kan  worden.  Daar  is  best  wat  voor  te  zeggen,  maar  uiteindelijk  wint  dan  degene  met  het  
grootste  netwerk  en  dat  zegt  vrij  weinig  over  de  kwaliteit.    
Het  initiatief  werd  opgepikt  door  de  media  en  er  verschenen  artikelen  in  kranten,  vakbladen  en  op  
verschillende  websites.  Ook  werd  de  oproep  enthousiast  gedeeld  door  ons  netwerk  en  op  social  
media.  Een  mooie  bevestiging  van  de  behoefte  aan  dit  initiatief.  
  
Uiteindelijk  kwamen  er  86  inzendingen  binnen.  Het  doet  ons  deugd  dat  alle  sectoren  
vertegenwoordigd  waren.  Beeldend  kunstenaars,  muzikanten,  schrijvers,  dansers  en  theatermakers  
deden  mee.  Maar  ook  de  creatieve  industrie  was  met  illustratoren,  vormgevers  en  ontwerpers  
vertegenwoordigd.  Onder  de  inzendingen  waren  zowel  starters  als  ervaren  ondernemers.  
We  realiseren  ons  dat  het  maken  van  een  keuze  uit  zo’n  divers  geheel  aan  inzendingen  per  definitie  
subjectief  is.  Het  is  nu  eenmaal  geen  hardloopwedstrijd  waarbij  je  met  een  stopwatch  objectief  kunt  
vaststellen  wie  als  eerste  over  de  finish  gaat.  De  term  “appels  met  peren  vergelijken”  dekt  in  dit  geval  
de  lading  niet  eens.  Het  zijn  eerder  appels  en  vrachtwagens.  
Uit  de  86  inzendingen  is  een  long  list  van  15  ondernemers  samengesteld.  Er  is  daarbij  gekeken  naar  
de  mate  waarin  de  betreffende  ondernemer  iets  nieuws  doet,  of  iets  wat  al  bekend  is  op  een  
vernieuwende  manier  doet.  Daarnaast  is  er  gekeken  of  de  ondernemer  zijn  of  haar  ideeën  succesvol  
in  de  markt  weet  te  zetten  en  of  er  een  duidelijke  visie  is  voor  de  toekomst.    



  
  
Deze  eerste  selectie  bleek  uiteindelijk  makkelijk  te  maken.  Ondernemers  die  vooral  mooie  plannen  
hebben  maar  die  plannen  nog  niet  aan  de  praktijk  hebben  getoetst  vielen  af.  Het  gaat  hier  immers  
om  een  award  voor  geleverde  prestaties  en  niet  om  een  aanmoedigingsprijs.    
Bij  veel  van  de  inzendingen  kwam  de  uniciteit  vooral  tot  uitdrukking  in  het  artistieke  deel  van  hun  
werk  en  niet  zozeer  in  het  ondernemerschap.  Bij  een  award  voor  ondernemerschap  is  juist  dat  
laatste  van  belang.    
Tenslotte  is  gekeken  naar  de  mate  van  professionaliteit.  Enkele  inzenders  (met  name  aanbieders  van  
beeldende  workshops)  verdienden  weliswaar  geld  met  hun  onderneming  maar  hadden  toch  een  
meer  hobbymatig  karakter.  
De  15  ondernemers  die  op  de  long  list  terecht  zijn  gekomen  hebben  elk  van  alle  juryleden  een  aantal  
punten  gekregen.  De  totaalscores  hebben  uiteindelijk  tot  een  short  list  van  5  geleid,  waarvan  er  1  
later  afviel.    
Omdat  deze  award  uiteindelijk  een  prijs  voor  een  persoon  is  wilde  de  jury  ook  graag  persoonlijk  
kennismaken  met  de  gekozen  ondernemers.  We  hebben  daarbij  gekozen  voor  een  interactieve  vorm.  
In  een  open  gesprek  tussen  alle  juryleden  en  alle  kandidaten  kreeg  iedereen  de  gelegenheid  om  zich  
voor  te  stellen  en  met  elkaar  het  gesprek  aan  te  gaan  over  ondernemen  in  de  creatieve  sector.    
We  hebben  deze  bijeenkomst  als  inspirerend  en  prettig  informeel  ervaren.  De  openheid  van  alle  
kandidaten  en  het  feit  dat  ze  allemaal  ook  oprecht  nieuwsgierig  waren  naar  elkaar  vonden  we  erg  
mooi  om  te  zien.    
  
De  4  genomineerden  
De  4  genomineerden  op  de  shortlist  zijn,  in  willekeurige  volgorde:  
  
Niek  Kleinjan  
Niek  is  klassiek  slagwerker,  speelt  al  op  het  hoogste  niveau  en  heeft  de  ambitie  om  de  beste  van  de  
wereld  te  worden.  Hij  speelt,  solo  en  in  orkesten,  geeft  les,  masterclasses,  initieert  en  organiseert.  Hij  
organiseert  een  internationaal  slagwerkfestival  en  zet  momenteel  het  project  De  canon  van  het  
slagwerk  op,  dat  uiteindelijk  een  serie  van  50  videoart  presentaties  moet  worden.  
De  jury  ziet  in  Niek  een  ondernemer  met  een  warme  persoonlijkheid.  Charmant  en  vasthoudend.  Hij  
springt  makkelijk  in  op  nieuwe  kansen,  weet  mensen  aan  zich  te  binden  en  lijkt  alles  moeiteloos  voor  
elkaar  te  krijgen:  van  het  vinden  van  een  sponsor  voor  zijn  muziekinstrumenten,  tot  samenwerking  
met  een  tv-‐zender  en  lesgeven  over  de  hele  wereld.  
  
Renate  van  Dijk  
Renate  is  portret-‐,  event-‐  en  bruidsfotograaf.  Ze  lanceerde  in  Nederland  de  pop-‐up-‐wedding.  Een  
nieuwe  manier  van  trouwen  waarbij  er  in  een  intieme  setting  met  maximaal  20  gasten  wordt  
getrouwd.  Een  pop-‐up  wedding  team,  bestaande  uit  alle  benodigde  trouwdisciplines,  neemt  een  
locatie  voor  1  dag  over  en  creëert  een  betoverende  trouwbeleving  voor  5  tot  7  bruidsparen  op  1  dag.    
De  jury  vindt  het  opvallend  hoe  Renate  binnen  twee  schijnbaar  vastgeroeste  branches,  die  van  het  
trouwen  en  die  van  de  fotografie,  wél  innovatieve  zaken  weet  aan  te  bieden.  Ze  is  eigenzinnig  en  
durft  als  ondernemer  te  experimenteren,  los  te  laten,  opnieuw  te  beginnen  en  mensen  te  verbinden.  
  
Mi  Sun  Hiltermann  

Mi  Sun  is  zowel  uitvoerend  musicus  op  de  elektrische  viool  als  muziekdocente  voor  de  traditionele  
viool.  Vanuit  deze  ervaring  heeft  ze  MiXin’Music  opgericht,  een  muziekcentrum  met  doel  alles  met  



  
muziek  onder  1  dak  te  brengen:  muzieklessen,  optredens,  een  boekingsbureau  voor  bedrijfs-‐  en  privé  
evenementen,  workshops,  verhuur  van  repetitieruimtes  en  een  concertzaal.  
De  jury  vindt  Mi  Sun  een  strategisch  denkende  ondernemer  met  visie.  Ze  brengt  innovatie  binnen  
een  sector  die  het  momenteel  zwaar  heeft.  Ze  weet  partijen  aan  haar  concept  te  verbinden,  weet  
wat  teamspirit  is  en  heeft  oog  voor  detail  en  kwaliteit.  Ze  heeft  een  positieve  kijk  op  ondernemen  en  
straalt  dat  enthousiast  uit.    
  
Justin  Samgar  
Justin  is  schrijver,  dichter,  performer,  cabaretier  en  spreekzanger.  En  hij  bracht  onlangs  zijn  eerste  
sprookjesbundel  uit.  Onder  de  naam  PoetryPusher  schrijft  en  verkoopt  hij  gedichten  voor  
evenementen,  media,  bedrijven  en  particulieren.  
Justin  opereert  binnen  een  branche  die  vaak  niet  goed  zichtbaar  is.  Ondernemend  en  zelfbewust  
brengt  hij  poëzie  binnen  bij  grote  organisaties  waar  je  dat  niet  snel  zou  verwachten.  Hij  is  
onderscheidend,  origineel,  artistiek,  pakt  aan  en  is  niet  bang.  Hij  weet  de  media  te  vinden  en  de  
media  weten  hem  inmiddels  te  vinden.  Zo  creëert  hij  zijn  eigen  markt  en  weet  deze  ook  steeds  
verder  uit  te  breiden.  
  
  
De  winnaar...  
De  Creatieve  Ondernemer  van  het  Jaar  2015....  
...  gaat  niet  alleen  naar  huis  met  de  eer.  Hij...  of  zij...  krijgt  de  bij  de  prijs  behorende  trofee,  natuurlijk  
een  bos  bloemen,  een  coachingspakket  en...  een  geldbedrag  van  3000  euro,  volledig  naar  eigen  
inzicht  te  besteden.  
  
Alle  vier  de  genomineerden  creëren  hun  eigen  werk  en  zijn  vernieuwend  binnen  hun  branche.  Ze  
zien  en  pakken  kansen,  zijn  flexibel,  durven  keuzes  te  maken  en  zijn  niet  bang  om  op  hun  bek  te  
gaan.  Ze  stappen  makkelijk  op  collega’s  en  bedrijven  af  en  samenwerken  is  hun  tweede  natuur.  
Problemen  weten  ze  daadkrachtig  te  tackelen  of  te  omzeilen.  Het  ondernemerschap  lijkt  voor  hen  
een  vanzelfsprekendheid  te  zijn.  Daarnaast  zijn  het  prettige  personen  die  vol  vuur  over  hun  professie  
en  hun  onderneming  vertellen.  Het  zijn  aanstekelijke  ondernemers!  
  
Eén  kandidaat  sprong  er  uiteindelijk  uit  volgens  de  jury.  Deze  creatieve  ondernemer  heeft  een  
duidelijke  visie  en  brengt  verandering  en  verbetering  binnen  de  markt  waarin  hij  of  zij  opereert.  Haar  
onderneming  stijgt  uit  boven  zichzelf  als  professional,  is  daardoor  overdraagbaar,  schaalbaar  en  
langetermijnproof.  Ze  heeft  deze  onderneming  in  korte  tijd  weten  neer  te  zetten  en  hiermee  niet  
alleen  werk  voor  zichzelf,  maar  ook  werkgelegenheid  voor  anderen  gecreëerd.  Ze  brengt  synergie  
tussen  verschillende  producten,    professionals  en  partijen  en  is  daarmee  waardevol  en  voorbeeld  
stellend  binnen  de  muziekeducatie  in  het  bijzonder  en  de  culturele  sector  in  het  algemeen.  
  
De  Creatieve  Ondernemer  van  het  Jaar  2015  is....  
  
Mi  Sun  Hiltermann  !!  
  
  
  
  


