Interview met Boukje Cnossen; gepromoveerd op een onderzoek in
broedplaatsen.

Op 16 januari 2018 is Boukje Cnossen gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg; haar
proefschrift draagt de titel: “Organising Against Appropriation: How Self-Emplyed Workers in the
Creative Industries Make Things Work”. Zij is tevens bestuurslid van Stichting Urban Resort.
Bovendien is ze sinds 2013 huurder in broedplaats ACTA, waar ze ook een deel van het onderzoek
voor haar PhD uitvoerde.
Wij interviewden Boukje over haar onderzoek in broedplaatsen.
Gefeliciteerd met het afronden van je proefschrift en je promotie.
Super dat je met deze nieuwe, rijke ervaring deel uitmaakt van het Urban Resort bestuur.
Je promotieonderzoek ging over “Hoe nieuwe organisaties ontstaan in onverwachte hoeken:
broedplaatsen in Amsterdam”. Daarvoor heb je kwalitatief onderzoek gedaan onder creatieve
ondernemers in Amsterdam. Je hebt zelf gewerkt in de Urban Resort broedplaats ACTA en hebt ook
de broedplaats Fenix (Amsterdam Oost) en de Stichting Broedstraten (Amsterdam Noord)
onderzocht.
Als huurder van de ACTA gaf je mede vorm aan de ACTA-community, onder meer door daar
yogalessen te organiseren. Daarnaast nam Urban Resort met enige regelmaat initiatieven, zoals
rollende borrels, huurpersbijeenkomsten, open broedplaats dagen, om de community te
versterken en de uitstraling en bekendheid van de broedplaats te vergroten. Hoe kijk jij aan tegen
de gemeenschap van huurders die in de ACTA is ontstaan?
Ik weet niet of het woord gemeenschap op zijn plaats is. In mijn proefschrift focus ik op de
organisatorische aspecten van gedeelde werkplekken voor freelancers in de creatieve sector, zoals
broedplaatsen. De theoretische benadering die ik daarvoor gebruik gaat ervan uit dat organisaties
geen entiteiten zijn, maar tijdelijke uitkomsten van doorlopende praktijken en processen. Zodra die

ophouden, verdwijnt de organisatie ook. Broedplaatsen lenen zich in feite als laboratoria om te
bestuderen hoe organisaties kunnen ontstaan. Omdat mensen dingen met elkaar moeten regelen,
zoals zaken rondom onderhoud, veiligheid en overlast, ontstaat er een coördinatie van activiteiten.
Daarnaast is er ruimte om je als collectief te presenteren aan de buitenwereld, institutionele
positionering dus. Organisaties onderscheiden zich van gemeenschappen, netwerken, of markten
door deze zaken. Wat ik interessant vind aan de broedplaats ACTA, of vergelijkbare plekken, is dat
het de verzameling mensen die er zit tot op zekere hoogte lukt om organisatie praktijken te
ontwikkelen. Dit geeft inzicht in hoe freelancers toch bepaalde voordelen kunnen ondervinden die
horen bij onderdeel zijn van een collectief. Ik bekijk ACTA dus vooral als voedingsbodem voor
beginnende zelforganisatie, en niet als gemeenschap.
Hebben de fysieke kenmerken van de ACTA invloed op de manier hoe daar een gemeenschap is
ontstaan?
Ja, absoluut. Het tweede hoofdstuk van mijn
proefschrift laat zien hoe de fysieke
kenmerken van gedeelde werkplekken effect
hebben op het ontstaan van een organisatie
praktijken op zo'n plek. Ook hier heb ik het
weer over het organiseren, en niet alleen
over een gemeenschap. In het geval van de
ACTA bespreek ik hoe de kip, ontworpen door
Remko maar in verschillende vormen
overgenomen door huurders, ging
functioneren als een soort onofficieel logo.
Dat wakkert verschillende processen aan van
waaruit organisaties kunnen ontstaan. Ik
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laat het effect van fysieke ruimte op het ontstaan van organisaties
zien aan de hand van twee gevalstudies: broedplaats ACTA en
broedplaats Fenix, en werp de hypothese op dat dit effect altijd te vinden zal zijn in werkomgevingen
waar het gebruik van de ruimte (nog) niet vastligt.
Hoe kijk je aan tegen de inzet van Urban Resort om de gemeenschapsvorming te stimuleren; is dit
zinvol of moet erop vertrouwen dat het wel spontaan zal ontstaan en hoe beoordeel je de situatie
op dit vlak bij andere broedplaatsen?
In het antwoord hierboven leg ik uit hoe belangrijk de rol van fysieke ruimte is. Als je als
broedplaatsbeheerder de gebruikers van het pand de kans kan geven om iets met de ruimte te doen,
dat kan dat de gemeenschapsvorming stimuleren. Tegelijkertijd kunnen die ruimtelijke praktijken niet
zonder sociale inbedding: als er iemand een muur gaat beschilderen heeft dat alleen effect op de
gemeenschap als het opgemerkt wordt, en erover gepraat wordt bijvoorbeeld. Je kunt ook wel een
zithoek inrichten, maar die moet wel gebruikt worden. Het stimuleren van dit soort 'sociaal' gebruik
is dus heel nuttig, maar wel met respect voor het organiserend vermogen van de verzameling
mensen die er zit. Dit gaat nog weleens fout bij andere broedplaatsen: als alle inrichting en functies
al uitgedacht zijn laat dat weinig ruimte over voor eigen inbreng, en mis je dus die mogelijkheid om
een groep mensen samen te brengen rondom het creatief gebruik van de ruimte.
In je proefschrift heb je de term ‘gedeeltelijke toe-eigening’ bedacht. Kun je uitleggen wat je met
die term bedoelt?
Gedeeltelijke toe-eigening is een term die ik bedacht heb om uit te kunnen leggen wat je vaak in
gedeelde werkplekken voor creatieven ziet gebeuren: mensen voelen zich zowel onderdeel van die
plek, of van de groep waarmee ze die plek delen, maar zijn ook bezig met hun auteurschap als
kunstenaar, muzikant, ontwerper, etc. De inhoud van hun creatieve werk staat meestal los van het

collectief waar ze onderdeel van zijn,
maar af en toe (bij open dagen, interne
samenwerkingen, werk voor het
collectief) juist niet. Het principe van
gedeeltelijke toe-eigening stelt de
mensen die namens het collectief
spreken in staat om zowel de
artisticiteit van individuen (of duo's, of
kleinere groepjes) te benadrukken, en
die tegelijkertijd in dienst te stellen van
het collectief. Dit wordt het duidelijkst
in het vierde hoofdstuk van mijn
proefschrift, waarbij een groep
kunstenaars die bij de Broedstraten in
Noord horen samen een evenement
organiseren waarbij ze zowel hun
eigen werk onder de aandacht
brengen, als hun gedeelde identiteit als
Broedstraten, zonder dat dat wringt.
Mijn verwachting is dat in een
economie waarin steeds meer
freelancers komen, en waarin mensen
minder gecommitteerd zijn aan de
groepen waar ze bij horen, steeds
meer voorbeelden van gedeeltelijke
toe-eigening zullen komen.
In je persbericht spreek je zowel over creatieve ondernemers,
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freelancers in de creatieve sector als over creatieve makers.
Kunstenaars moeten zich, volgens het beleid, als creatieve ondernemers opstellen. Hoe kijk jij hier
tegenaan?
Ik vind dit een lastige kwestie omdat de nadruk op ondernemerschap een manier is om het
wegnemen van staatssteun te legitimeren, terwijl kunstenaars vaak in een markt fungeren die wordt
gedefinieerd door overaanbod, waarbij commercieel succes voor maar heel weinig is weggelegd.
Tegelijkertijd is er ook veel wetenschappelijke literatuur die de overeenkomsten tussen ondernemers
en kunstenaars bespreekt: creatief denken, buiten gebaande paden gaan. Ik laat deze discussie
enigszins buiten de kaders van mijn proefschrift, omdat ik meer geïnteresseerd ben in de
organiserende praktijken tussen deze mensen, dan in de labels die je op deze mensen wil plakken. Ik
gebruik daarom de termen ondernemer, freelancer, of creatief werker door elkaar heen.
Wat vind jij van de eis van de gemeente Amsterdam dat minstens 40% van een broedplaats aan
CAWA-goedgekeurde creatieve beroepen moet worden verhuurd? Zou je dat hoger of lager willen
stellen of willen afschaffen en waarom?
Deze vraag kan ik niet beantwoorden op basis van mijn bevindingen, omdat je daarvoor de hele
markt in kaart moet brengen. Het uitgangspunt van door de gemeente ondersteunde werkplekken
voor creatieven zou dan moeten zijn dat deze vooral de groepen ondersteunen die geen hoge
tarieven kunnen betalen.
Heb jij gedachten over broedplaatsen die niet primair rond creatieve beroepen en kunstenaars
worden ingericht?
Ik denk dat het principe van gedeelde werkplekken, waarbij die gedeeltelijke toe-eigening kan

plaatsvinden, heel veel potentie heeft voor andere beroepen. Het bestaat ook allang. Je ziet
advocaten en psychologen die een pand of etage delen, waarbij ze zich als individueel professional
naar de buitenwereld kunnen profileren, maar ook de voordelen van een collectief kunnen
ondervinden. Steeds meer mensen beginnen voor zichzelf en hebben verschillende beroepen die door
elkaar heen lopen. Ik denk daarom dat er steeds meer werkomgevingen zullen ontstaan die niet
permanent gehuurd hoeven te worden, maar bijvoorbeeld voor een dag in de week. Ik denk ook dat
er steeds meer plekken zullen komen die functies combineren voor de flexibele creatieve of
kenniswerker: café, werkplek, sport, kinderopvang, waar je dan ook tegen betaling administratieve
ondersteuning kunt krijgen.
Hoe beoordeel jij de situatie van de broedplaatsen in Amsterdam? Hoe kijk je aan tegen het
gemeentebeleid? Wat zou je verandert willen zien door het nieuwe gemeentebestuur dat na 21
maart as. Komt?
Met het groeien van de economie zijn er veel meer mensen die een plek in de stad willen. Hier ligt
een taak om de door de gemeente ondersteunde werkplekken (en soms woonplekken) voor
creatieven toegankelijk te houden voor de groepen die geen hoge tarieven kunnen betalen.
Broedplaatsen moeten dus blijven bijdragen aan het toegankelijk houden van de stad.
Hoe kijk je aan tegen grote commerciële aanbieders (WeWork, Space, B.Amsterdam) van flexibele
werkruimten?
Deze vragen heb ik gedeeltelijk al beantwoord: ik denk dat commerciële aanbieders en
broedplaatsen niet helemaal dezelfde groepen bedienen, of zouden moeten bedienen. Wat
daarnaast nog een belangrijk verschil is, is het flexibele gebruik van coworking concepten. Dat staat
haaks op de ateliers en vaste werkruimtes in broedplaatsen, waar mensen aan kunnen knutselen,
verbouwen, en die ze minstens een paar jaar kunnen gebruiken. Coworking concepten zitten qua
cultuur en bedrijfsvoering dichter tegen het hotelwezen aan.
Tot slot. Heb je misschien nog wat tips aan de huurders van de Urban broedplaatsen en de Urban
Resort organisatie zou willen meegeven?
Zoals ik al zei, helpt het als de mensen die in gedeelde werkplekken werken, ook iets kunnen doen
met hun omgeving. En nogmaals: die ruimtelijke praktijken kunnen niet zonder sociale inbedding, dus
mogelijkheden creëren waarbij mensen elkaar ontmoeten hoort
erbij. Dat zijn eigenlijk de aanbevelingen voor Urban Resort. Wat
betreft de huurders is het me opgevallen dat mensen binnen de
context van een broedplaats vaak andere dingen naast hun eigen
werk gaan doen. Een van de huurders die ik bij Fenix volgde is
filmmaker, maar zij richtte uiteindelijk zelf een nieuwe
broedplaats op zodat zij en haar medehuurders bij elkaar konden
blijven. Bij de Broedstraten werden kunstenaars en ontwerpers
de kartrekkers van projecten met de buurt, en zoals je zelf al zei
ben ik een wekelijkse yogales begonnen in de ACTA omdat ik
merkte dat veel mensen graag yoga wilden doen na hun werk.
Het klinkt als een open deur, maar het is toch waar: je weet nooit
wat je precies gaat doen als je open staat voor wat je kunt
tegenkomen in zo'n omgeving.
Bedankt voor het interview!

