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ABSTRACT 
Nederlands 
 
Dit proefschrift gaat over het werk en de beroepsontwikkelingen van creatieve professionals. Er 
wordt onderzocht hoe nieuwe samenwerkingen tussen creatieve professionals en business 
professionals het dagelijks werk van creatieve professionals veranderen. Het onderzoek zoomt in 
op met name de beroepsgroep Service Design. In het proefschrift worden drie studies 
gepresenteerd. Twee studies zijn ontwikkeld door middel van een etnografie bij design en 
innovatie bureau Fjord in Spanje. De eerste studie demonstreert dat het werk van designers 
verandert van het ontwikkelen van digitale producten naar het ontwikkelen van abstractere 
advies services. Hierdoor hebben designers minder de mogelijkheid om hun design skills te 
oefenen en verbeteren. De studie laat zien dat designers verschillende manieren zoeken manieren 
om hun vakmanschap (craftsmanship) te blijven beoefenen en zo een connectie te behouden met 
hun werk waarvan zij zich steeds verder verwijdert voelen. De tweede studie laat zien dat de 
beroepsgroep Service Design steeds meer mensen aantrekt die geen training hebben in 
traditionele design disciplines, maar bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Door de toestroming van 
nieuwe leden in de beroepsgroep Service Design, ontstaan er discussies onder de designers over 
wat wel of niet tot het werkdomen van design behoort. In deze studie worden verschillende 
discussies tussen designers in kaart gebracht die laten zien er onenigheid en onduidelijkheid 
bestaat rondom het werk van Service Designers. De laatste studie van dit proefschrift is 
ontwikkeld bij Waag Society, een innovatie hub in Nederland, met behulp van kwalitatieve 
onderzoeksmethodiek. In deze studie wordt gefocust op creatieve professionals die zich richten 
op het faciliteren van innovatieprojecten. Het primaire doel van deze innovatieprojecten is om 
business professionals uit hun comfort zone te halen en een innovatie mind-set te creëren. In de 
studie wordt dit proces vergeleken met het faciliteren van liminaliteit (liminality), een term 
afkomstig uit de Antropologie die situaties van transitie en transformatie aanduidt. De studies in 
dit proefschrift dragen bij aan kennis en theorievorming op het gebied van samenwerkingen 
tussen creatieve en business professionals, dagelijks werk van creatieve professionals en de 
ontwikkeling van nieuwe beroepen.   


