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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
t.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker 
Postbus 16375 
2500 BJ  'S-GRAVENHAGE 
 
 
Amsterdam, 18 mei 2015 
 
Kenmerk: 15-017 
Betreft: beloning in de muziekensemblesector 
 
 
Hooggeachte mevrouw Bussemaker, 
 
Graag vragen wij in deze periode van besluitvorming uw aandacht voor de alarmerende 
resultaten van een door ons ingesteld onderzoek naar beloning in de muziekensemblesector. 
 
De muziekensembles in Nederland die door het Fonds Podiumkunsten (meerjarig) gesubsidieerd 
worden, behoren in hun genres tot de absolute wereldtop. Ze zijn stuk voor stuk specialisten en 
worden wereldwijd gezien als innovators in hun genres, of het nu oude muziek, a capella 
koormuziek, hedendaagse -, strijk- of blaasmuziek betreft. Samen geven de ensembles jaarlijks 
meer dan 750 concerten door heel Nederland en meer dan 250 in het buitenland. Tegelijk doen 
de ensembles met € 5,8 miljoen op jaarbasis1 een minimaal beroep op overheidssubsidies; de 
eigen inkomsten van de ensembles behelzen 50-70% van de eigen begroting.  
 
De sector staat echter zwaar onder druk. De ingrijpende subsidiekortingen hebben geleid tot 
uitholling van de kantoororganisaties en de ambitieuze en avontuurlijke programmering is 
moeilijker te realiseren. Zorgelijk ook is dat er niet is voorzien in (geoormerkt) budget voor 
educatie. De Raad voor Cultuur heeft aangekondigd in de volgende cultuurnotaperiode een visie 
op het gehele muziekbestel te willen ontwikkelen. Dat juichen wij van harte toe. 
 
Met deze brief en bijgevoegd rapport wijzen wij op een problematiek die zo urgent is, dat die 
niet kan wachten tot de volgende cultuurnotaperiode maar nu om een oplossing vraagt. 
Ensemblemusici zijn specialisten, toegewijd en gefocust op het bieden van topkwaliteit. De 
beloning die hen geboden kan worden staat hiermee echter in schril contrast. Ensemblemusici 
zijn daarmee een buitengewoon kwetsbare beroepsgroep geworden. 
 
De ensembles aangesloten bij de NAPK hebben het initiatief genomen om een inventarisatie te 
doen naar de beloning van hun musici, afgezet tegen beloning van musici in een symfonieorkest. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de bruto beloning per ensemblemusicus op maandbasis € 1.387 lager 
uitvalt dan die van een orkestmusicus. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de zelf af te 
dragen werkgeverslasten, want ensemblemusici zijn vrijwel zonder uitzondering als zzp-er 
werkzaam. Er is meestal geen ruimte voor pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
etc. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet aan de orde voor ensemblemusici. 

                                                        
1 Dit is het bedrag dat het FPK op jaarbasis beschikbaar heeft voor aanvragen in de categorie muziek van de meerjarige 
activiteitensubsidieregeling. 
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De ensemblesector kent geen collectieve afspraken tussen werkgevers en werknemers zoals de 
orkesten en de theater- en danssector die hebben. Dit heeft zeer nadelige consequenties voor de 
honorering van (freelance) musici. Zodanig dat er een reëel risico is op uitholling van de sector, 
uitval van mensen en – zeer zorgelijk – van hele organisaties. Werkgevers willen daarom hun 
verantwoordelijkheid nemen, in het belang van het welzijn van de werknemers en in het belang 
van de kwaliteit en continuïteit van dit deel van de muzieksector. 
 
Terwijl het rendement en aanzien van de ensembles binnen de muzieksector ongeëvenaard is, is 
de slagkracht van diezelfde werkgevers om iets te doen aan de financiële kwetsbaarheid van 
ensemblemusici door de sterk afgenomen financiële slagkracht uitermate beperkt. Wij 
verzoeken u daarom met klem om de ensembles financieel te ondersteunen in deze urgente 
problematiek. De resultaten van het onderzoek onderbouwen de urgentie. 
 
Met vriendelijke groet, 

   
Yolande Melsert   Joost Westerveld 
Directeur NAPK    zakelijk leider Amsterdam Sinfonietta,  

voorzitter sector ensembles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een afschrift van deze brief en het rapport wordt verzonden naar de Raad voor Cultuur, de 
cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer, het Fonds Podiumkunsten en naar de G4. 


