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1 Inleiding 

 

In juni 2014 publiceerde de Raad voor Cultuur Cultuurverkenning - Ontwikkelingen 

en trends in het culturele leven in Nederland (Den Haag, juni 2014). De Raad 

eindigt dit (discussie)stuk met de conclusie dat:  

 

“[Nederland] door de oogharen heen bekeken […] een land [is] met een levendige 

kunstpraktijk, met ogenschijnlijk veel diversiteit, spreiding en participatie. Cultuurbeleid 

maakt dat in vele opzichten mogelijk. Maar zoals bij een brug of gebouw aan de buitenkant 

niet te zien is hoe sterk de constructie nog is, zo is er van een afstand niet te zien dat het 

cultuurbeleid voor een aantal fundamentele uitdagingen staat. De raad wil de urgentie 

daarvan onderstrepen.” 

 

De zorg van de Raad over verslechterende arbeidsvoorwaarden komt overeen met 

vergelijkbare signalen uit het veld zelf.  

Voor de NAPK, die goed werkgeverschap en ‘de gezondheid’ van de sector hoog in 

het vaandel draagt, aanleiding om nader onderzoek te doen naar het 

werkgeverschap en ondernemerschap in de podiumkunstensector, ruim twee jaar 

nadat de grote bezuinigingsoperatie van de rijksoverheid haar beslag kreeg.  

Daarom is begin 2015, door middel van een online vragenlijst, hierover een aantal 

kwantitatieve gegevens verzameld. De inventarisatie werd vervolgens besproken en 

becommentarieerd in een tweetal gespreksgroepen bestaande uit: 

1) een afvaardiging van instellingen met Rijksoverheid subsidie (de BIS-

gezelschappen) en  

2) een afvaardiging van instellingen met financiering van het Fonds Podiumkunsten 

en/of lokale overheden. 

Van de 73 uitgezette enquêtes werden er 36 deels en 25 volledig ingevuld. Dat 

betekent een respons van 34%. Hoewel niet heel hoog, is de respons groot genoeg 

om aan te nemen dat deze representatief is voor de sector als geheel. 

 

Hierna volgt een overzicht van de uitkomsten van het onderzoek. Hoewel primair 

bedoeld als informatie voor de NAPK en haar leden, kan het beleidsmakers inzicht 

geven in de stand van zaken. Wat voor beeld ontstaat er van de ontwikkeling van 

het werkgever- en ondernemerschap in de podiumkunsten? De vraag die daarna 

aan de orde zal komen is: Wat kan daaruit geleerd worden voor de komende jaren? 

De rode draad in het onderzoek is dat situatie nu telkens wordt vergeleken met die 

in de cultuurnotaperiode 2009-2012. 

De cijfers uit het kwantitatieve onderzoek en het commentaar van de gespreks-

deelnemers (hierna: respondenten) worden hieronder gecombineerd weergegeven 

aan de hand van de diverse thema’s en vragen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen respondenten die worden gesubsidieerd via 

de Basis Infrastructuur (BIS) of niet (niet-BIS). 

 



 

 

 

 

2 Onderzoek naar werkgeverschap en 

ondernemerschap 

2.1 Werkgeverschap 

Om een beeld te krijgen van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden zijn de 

volgende vragen gesteld: 

 Daalt het aantal vaste en tijdelijke dienstverbanden ten gunste van zzp-ers, 

stagiairs en vrijwilligers?  

 Wordt de Cao Theater en Dans door iedereen gevolgd?1 

 Wat is de invloed van de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardelijk terrein op de 

artistieke kwaliteit?  

 Wat doen NAPK-leden aan scholing en loopbaanbeleid?  

Aantal dienstverbanden neemt af 

Bij de helft van de BIS-respondenten is het aantal fte’s gedaald; bij de niet-BIS 

respondenten gaat het om een daling van bijna 65%. Zowel het aantal 

medewerkers in vaste als in tijdelijke dienst daalt. 

 

 

Ontwikkeling aantal fte’s BIS  Niet BIS  

      

Verandering in het aantal fte’s  % % 

Aantal fte’s gedaald 50,0 64,3 

Aantal fte’s gestegen 2 25,0 14,3 

Aantal fte’s gelijk gebleven 25,0 14,3 

Geen vaste werknemers in dienst 0,0 7,1 

      

Procentuele verandering fte’s  µ* µ 

Gedaald met % (vast) 20,0 37,0 

Gedaald met % (tijdelijk) 13,0 35,0 

Gestegen met % (vast) 6,0 47,0 

Gestegen met % (tijdelijk) 11,0 135,0 

* µ = gemiddeld (aantal/percentage)  

 

De daling van het aantal fte’s ontstaat volgens de respondenten niet uitsluitend 

door ontslag als gevolg van bezuinigingen, maar ook door het terugbrengen van de 

omvang van de arbeidsovereenkomsten, ook van personeel in vaste dienst, 

bijvoorbeeld van 1,0 naar 0,8 of naar 0,6 fte.  

 

                                                                                                       
1 Dit deel van het onderzoek beperkt zich tot de sectoren theater en dans. Orkesten respondeerden in 

onvoldoende mate op het onderzoek en in de sector ensembles ontbreekt een cao. 
2 We spraken ook BIS-gezelschappen waarbij het aantal fte’s was gestegen omdat de afdeling marketing 

en sponsoring was gegroeid in een poging om meer eigen inkomsten te genereren of omdat men nieuwe 

of andere taken erbij kreeg. 
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Het in dienst hebben van medewerkers is vooral voor niet-BIS gezelschappen een 

financieel risico. Het aantal vaste arbeidsovereenkomsten is daarom zoveel 

mogelijk teruggebracht. Werknemers die eerder in vaste dienst waren, zijn soms 

ontslagen om daarna op flexibele basis verder te werken. 

 

De jaarverslagen wekken de suggestie dat met een beperkt aantal mensen en 

tegen acceptabele kosten, het volgens de subsidieafspraken vereiste aantal 

producties gerealiseerd kan worden. De zzp-ers die worden ingezet blijven veelal 

buiten beeld. De kosten van hun honoraria worden toegevoegd aan de activiteiten-

lasten en niet aan de personeelslasten. Hiermee wordt de totale omvang van de 

ingezette arbeid niet zichtbaar. Dit is een voorbeeld van het verschijnsel dat de 

Raad voor Cultuur in zijn Cultuurverkenning beschrijft: Op papier ziet de 

organisatie er gezond uit maar ‘onder de radar’ vindt veel meer en vaak 

onderbetaalde arbeid plaats. 

 

Duur en omvang arbeidsovereenkomst krimpt  

BIS-gezelschappen hebben nog een aanzienlijk aantal medewerkers, zowel 

ondersteunend als artistiek, in vaste dienst. Daardoor zijn er in die groep minder 

fluctuaties in (duur en) omvang van de arbeidsovereenkomsten. Bij een groot deel 

van de niet-BIS gezelschappen werd zowel de omvang als de duur van de 

arbeidsovereenkomsten (voor bepaalde tijd) teruggebracht.  

 

 

Duur en omvang arbeidsovereenkomsten  BIS   Niet-BIS  

   

Duur arbeidsovereenkomsten* % % 

Korter 25,0 50,0 

Langer 12,5 7,1 

Gelijk 62,5 42,9 

   

Omvang arbeidsovereenkomsten** % % 

Kleiner 37,5 42,9 

Groter 0,0 14,3 

Gelijk 62,5 42,9 

* de totale lengte in maanden of jaren  
** het aantal uren per week 

 

 

Niet-BIS gezelschappen zien als gevolg van de combinatie van bezuinigen en de 

verplichting tot het geven van meer concerten en voorstellingen de druk op hun 

medewerkers toenemen. De voorbereidingstijd (het aantal repetities) wordt 

teruggebracht. Musici, regisseurs en dramaturgen krijgen in veel gevallen geen 

vergoeding meer voor hun individuele voorbereidingstijd. Ze worden pas betaald 

vanaf het moment dat er gezamenlijk gerepeteerd wordt.  

 

 



 

 

 

 

 

Niet-BIS gezelschappen verwachten dat zij bij gelijkblijvende omstandigheden 

inkomsten de duur en de omvang van de arbeidsovereenkomsten nog verder zullen 

moeten terugbrengen. Dat betekent nog minder repetitietijd. Aan technici, 

decorbouwers, dramaturgen en regisseurs die als ZZP-er aan de voorstellingen 

meewerken, wordt gevraagd hun diensten voor steeds lagere honoraria te leveren.  

Muziekensembles hadden altijd al een kleine staf, en weinig of in het geheel geen 

musici in dienst.3 

 

Een aantal respondenten verwacht dat deze trend van het bezuinigen op personeel 

op termijn (negatieve) gevolgen zal hebben voor de artistieke output en kwaliteit. 

Zo zullen bepaalde producties en/of composities niet meer worden uitgevoerd 

omdat de kosten ervan niet gedekt kunnen worden. 

 

Inzetten van zzp-ers  

Alle respondenten maken gebruik van zzp-ers. Het aantal professionals dat als ZZP-

er werkt, bleef gelijk of steeg. Van payrollconstructies wordt in veel mindere mate 

gebruik gemaakt; het meest bij de ensembles. 

 

 

Het inzetten van zzp-ers BIS  Niet BIS  

   

Gebruik van zzp-ers?  % % 

Ja 100,0 94,1 

      

Controle zzp-ers op VAR en KvK?  % % 

Ja 100,0 93,8 

      

Verandering zzp-ers  % % 

Aantal zzp-ers gedaald 0,0 25,0 

Aantal zzp-ers gestegen 50,0 37,5 

Aantal zzp-ers gelijk gebleven 50,0 37,5 

      

Verandering aantal zzp-ers  µ µ 

Aantal gestegen met % 24,0 126,0 

Aantal gedaald met % - 45,0 

 

  

                                                                                                       
3 Er is begin 2015 door NAPK een apart onderzoek gedaan naar de honorering van musici bij de 

muziekensembles: Cubiss/NAPK, Beloning ensembles. Een inventarisatie. (Amsterdam, mei 2015) 
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zzp-ers en sociale voorzieningen 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, zijn er aanzienlijke verschillen in het 

honoreringsniveau van zzp-ers. 

 

 

Het honorarium van zzp-ers BIS  Niet BIS  

   

Berekening honorarium voor zzp-ers  % % 

Gelijk aan het overeenkomstige bruto cao-loon 50,0 40,0 

Onder het overeenkomstige bruto cao-loon 0,0 33,3 

Boven het overeenkomstige bruto cao-loon 50,0 26,7 

   

Verhoging honorarium met bijdrage sociale lasten?  % % 

Ja, ten minste 30% 50,0 13,3 

Ja, minder dan 30% 12,5 26,7 

Nee 37,5 60,0 

 

In de Cao Theater en Dans wordt geadviseerd om zzp-ers te honoreren conform het 

overeenkomstige cao-salaris, verhoogd met minimaal 30% om de zzp-ers in staat 

te stellen zelf WW-, ziekte- en pensioenvoorzieningen te treffen. Veel NAPK-leden 

volgen dit advies.  

Scholing en opleiding  

Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk BIS-gezelschappen structureel geld aan 

scholing besteden, terwijl niet-BIS-gezelschappen dat voornamelijk incidenteel 

doen. BIS-gezelschappen hebben voor de meeste functiegroepen een scholings-

budget. 

 

Scholing en opleiding  Niet BIS  

   

Besteding geld aan scholing/opleiding medewerkers? % % 

Ja, incidenteel 37,5 64,7 

Ja, structureel 62,5 23,5 

Nee 0,0 11,8 

 

Een aantal respondenten geeft aan terughoudend te zijn met het scholen van 

medewerkers met contracten voor bepaalde tijd. Enerzijds vanwege krappe 

budgetten, anderzijds omdat deze medewerkers na enkele jaren vertrekken en de 

investering dan niet ten goede komt aan het gezelschap. Het belang van het op peil 

houden van de professionaliteit in de sector als geheel of het belang van duurzame 

inzetbaarheid van de individuele medewerkers wordt niet altijd gezien. 

 

Scholing is een gespreksonderwerp tijdens functioneringsgesprekken. Acteurs en 

dansers ontwikkelen zich in hun eigen vak door te werken met verschillende 

regisseurs of choreografen. Technici moeten vaak bijscholen om aan specifieke 

normen te voldoen.  

 



 

 

 

 

Stagiairs en vrijwilligers in plaats van betaalde krachten 

Alle respondenten maken in meer of mindere mate gebruik van stagiairs en 

vrijwilligers en betalen hiervoor vaak een vergoeding.  

 

Het inzetten van stagiairs en vrijwilligers BIS Niet-BIS  

   

Inzet van stagiairs   % % 

Ja 100,0 59,0 

      

Verandering stagiairs % % 

Aantal stagiairs gedaald 0,0 0,0 

Aantal stagiairs gestegen 12,5 40,0 

Aantal stagiairs gelijk gebleven 87,5 60,0 

      

Vergoeding aan stagiairs? % % 

Ja 100,0 100,0 

   

Gebruik van vrijwilligers?  % % 

Ja 75,0 59,0 

      

Verandering vrijwilligers t.o.v. 2009-2012 % % 

Aantal vrijwilligers gedaald 0,0 10,0 

Aantal vrijwilligers gestegen 0,0 30,0 

Aantal vrijwilligers gelijk gebleven 100,0 60,0 

   

(onkosten)vergoeding aan vrijwilligers? % % 

Ja, € 1.500,00 per jaar 66,7 16,7 

Ja, meer dan € 1.500,00 per jaar 0,0 0,0 

Ja, minder dan € 1.500,00 per jaar 0,0 41,7 

Ja, vergoeding in natura 16,7 8,3 

Nee 16,7 33,3 

 

Niet alle producenten werken met stagiairs en vrijwilligers. Soms ontbreekt het aan 

de mogelijkheid tot begeleiding of prefereert men betaalde krachten omdat die 

gemakkelijker zijn aan te sturen. Spelen op locatie kan, om financiële redenen, 

aanleiding zijn om (extra) vrijwilligers in te zetten. 

 

Stagiairs komen zowel in ondersteunende (marketing, techniek, docenten) als 

uitvoerende functies (acteurs, musici, dansers) voor. Vrijwilligers worden slechts 

incidenteel voor het primaire proces (optreden) ingezet. 

Bij muziekensembles nemen conservatoriumstudenten soms de plaats in van 

professionele musici.  

 

De respondenten zien ook bij podia het aantal vrijwilligers toenemen, zowel bij 

kassa- als bij horeca- en garderobediensten. Vrijwilligers zijn vaak enthousiast en 

kunnen een ambassadeursrol vervullen. De keerzijde kan zijn dat zij de plaats 

innemen van professionele krachten die zij van de arbeidsmarkt verdringen. 
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De Cao Theater en Dans 

Het oordeel van de respondenten over verschillende aspecten van de Cao is 

gematigd positief. Sommigen geven aan de verblijfskostenregeling en 

pensioenregeling aan de sobere kant te vinden. 

  

 

De Cao Theater en Dans BIS  Niet-BIS  

   

Beoordeling niveau arbeidsvoorwaarden (algemeen) % % 

Te sober 14,30 8,30 

Redelijk 85,70 91,70 

Bovenmatig 0,00 0,00 

   

Beoordeling salarisniveau % % 

Te sober 14,30 16,70 

Redelijk 85,70 83,30 

Bovenmatig 0,00 0,00 

   

Beoordeling verblijfkostenvergoeding (séjours) % % 

Te sober 71,40 8,30 

Redelijk 28,60 83,30 

Bovenmatig 0,00 8,30 

   

Beoordeling pensioenregeling % % 

Te sober 85,70 0,00 

Redelijk 14,30 58,30 

Bovenmatig 0,00 41,70 

   

Beoordeling premies overige sociale regelingen % % 

Te sober 0,00 0,00 

Redelijk 100,00 83,30 

Bovenmatig 0,00 16,70 

 

 

Voor het op peil houden van een redelijke maatstaf voor honorering in de podium-

kunstensector is het van belang dat instellingen de Cao naleven. Een aantal 

respondenten geeft aan de Cao-normen niet altijd te respecteren. 

 

Niet-BIS gezelschappen geven aan dat beloning voor voorstellingsgebonden 

medewerkers veelal conform de cao is, maar voor ondersteunende medewerkers 

(zoals educatie- of publiciteitsmedewerkers) niet altijd. Voor secundaire 

arbeidsvoorwaarden is vaak onvoldoende budget. 

  



 

 

 

 

Uitspraken van de Raad voor Cultuur  

Instellingen herkennen voor het grootste deel de uitspraken van de Raad voor 

Cultuur over de verslechterende arbeidsvoorwaarden in de culturele sector.  

 

 

Uitspraken Raad voor Cultuur over: BIS  Niet BIS  

   

“Verborgen werkloosheid en onderbetaling” % % 

Ja, dit klopt 75,0 88,2 

Nee, dit klopt niet 25,0 5,9 

Weet niet/geen mening 0,0 5,9 

      

“Armoedige arbeidsomstandigheden”  % % 

Ja, dit klopt 25,0 70,6 

Nee, dit klopt niet 12,5 5,9 

Weet niet/geen mening 62,5 23,5 

 

 

Ook bij BIS-gezelschappen werken artistieke medewerkers met kortlopende 

contracten. De gezelschappen streven ernaar iedereen naar behoren te belonen, 

maar zien dat dit elders in de sector niet altijd gebeurt.  

Voor niet-BIS instellingen geldt dat het niet vanzelfsprekend is om voor alle arbeid 

te betalen. Het dienstverband gaat in als de repetities beginnen, terwijl artistieke 

medewerkers daaraan voorafgaand de nodige voorbereidingen hebben gepleegd.  

2.2 Ondernemerschap 

Met de introductie van het Cultureel ondernemerschap is de hoogte van de eigen 

inkomsten een steeds belangrijker rol gaan spelen. De norm (de hoogte van de 

eigen inkomsten ten opzichte van het totale exploitatiebudget / de totale subsidie) 

wordt ieder jaar verhoogd, en door vrijwel alle NAPK-leden ook gehaald.  

 

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het ondernemerschap zijn de 

volgende vragen gesteld: 

 Hoe ziet de financieringsmix van de instellingen er op dit moment uit?  

 Waaruit is de financieringsmix opgebouwd?  

 Slagen instelllingen erin hiermee hun activiteiten te financieren?  

 Wat zijn de ervaringen en ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar?  

 

De Raad voor Cultuur merkt in dit verband op dat de  

[…] publieke middelen die beschikbaar zijn voor de kunsten en het cultureel erfgoed zijn 

teruggelopen. De hoop was dat dit zou worden gecompenseerd door meer private middelen. 

Maar ondanks grote inspanningen is dit slechts mondjesmaat gelukt. De trend is (ook 

internationaal) dat sponsoring van kunst en cultuur afneemt en dat de samenwerking tussen 

bedrijfsleven en kunstinstellingen bovendien complexer wordt. De particuliere giften nemen 
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af, maar mecenaat en crowdfunding lijken wel iets te groeien. Algemeen is het beeld over 

private financiering allerminst positief. De (nasleep van de) economische crisis, de toon van 

het politieke debat in de afgelopen jaren en de terugtredende overheid trekken potentiële 

sponsoren en particulieren bepaald niet naar de cultuursector. Stimuleringsmaatregelen als 

de Geefwet hebben dit nog niet kunnen compenseren.4 

 

 

 

Eigen inkomsten en subsidies  

De inkomsten die gezelschappen genereren door het uitvoeren van hun primaire 

taak en de subsidies die ze daarvoor krijgen, zijn ten opzichte van de afgelopen 

cultuurnotaperiode meer gelijk gebleven of gedaald dan gestegen. 

 

 

Ontwikkeling inkomstenbronnen  BIS  Niet BIS 

   

Ontwikkeling publieksinkomsten  % % 

Gedaald 37,5 35,3 

Gelijk gebleven 37,5 23,5 

Gestegen 25,0 35,3 

N.v.t. 0,0 5,9 

   

Ontwikkeling subsidies overheden  % % 

Gedaald 50,0 41,2 

Gelijk gebleven 25,0 11,8 

Gestegen 25,0 29,4 

N.v.t. 0,0 17,7 

   

Ontwikkeling subsidies publieke fondsen  % % 

Gedaald 12,5 35,3 

Gelijk gebleven 50,0 11,8 

Gestegen 25,0 29,4 

N.v.t. 12,5 23,5 

 

De respondenten merken als verbeterpunt op dat het van belang is dat zij 

realistisch begroten en ook met de subsidiënten tot realistische afspraken komen.  

 

 

  

                                                                                                       
4 Raad voor Cultuur Cultuurverkenning - Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland 

(Den Haag, juni 2014) 



 

 

 

 

Donaties en sponsoring  

Donaties en sponsoring vergen grote inspanning en een lange adem. Uit 

onderstaande cijfers blijkt dat gezelschappen er ten opzichte van 2009-2012 beter 

in slagen om alternatieve financieringsbronnen aan te boren.  

De respondenten geven aan dat hiermee soms extra personeel wordt 

aangetrokken, maar dat inspanning en resultaat niet altijd in evenwicht zijn.  

 

 

 

 

Ontwikkeling inkomstenbronnen BIS Niet BIS  

   

Ontwikkeling inkomsten zakelijke markt  % % 

Gedaald 0,0 6,3 

Gelijk gebleven 62,5 12,5 

Gestegen 12,5 81,3 

N.v.t. 25,0 0,0 

   

Ontwikkeling sponsoring % % 

Gedaald 25,0 12,5 

Gelijk gebleven 37,5 31,3 

Gestegen 37,5 25,0 

N.v.t. 0,0 31,3 

   

Ontwikkeling donaties % % 

Gedaald 12,5 12,5 

Gelijk gebleven 25,0 6,3 

Gestegen 50,0 68,8 

N.v.t. 12,5 12,5 

 

 

Medewerkers die worden aangesteld voor de opbouw van een vriendenkring, 

sponsoring of fondsenwerving moeten zichzelf terugverdienen en dat lukt vaak niet 

op korte termijn. 

 

Politieke partijen hebben vaak overspannen verwachtingen van sponsoring. Een 

sponsor verbindt zich meestal echter voor maximaal twee jaar en wil geen geld 

steken in exploitatie, maar alleen in het ‘product’ zelf.  

In regio’s waar (hoofd)vestigingen van internationale bedrijven ontbreken, is er 

alleen midden- en kleinbedrijf. Dat maakt vaak het lastiger om sponsoren te 

vinden.  

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schrijft in zijn publicatie 

Cultuur herwaarderen terecht dat ‘crowdfunding’ alleen maar aanvullend werkt en 

niet ter vervanging van subsidies.5 

 

 

                                                                                                       
5 Engbersen, Keizer en Schrijvers, Cultuur herwaarderen, WRR, Amsterdam University Press (Amsterdam 

2015) 
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Beheerslasten  

Onderstaande tabel laat zien dat de meeste beheerslasten ten opzichte van de 

afgelopen cultuurnotaperiode gelijk bleven of zijn gestegen. 

 

 

 

Respondenten wijzen erop dat het stijgen of dalen van personeelslasten niet zoveel 

zegt omdat niet duidelijk is wat de omvang van de voor dat bedrag verrichte arbeid 

is, inclusief overuren.  
  

Ontwikkelingen in de lasten BIS  Niet BIS 

   

Ontwikkeling salarissen/honoraria  % % 

Gedaald 50,0 41,2 

Gelijk gebleven 0,0 23,5 

Gestegen 50,0 23,5 

N.v.t. 0,0 11,8 

   

Ontwikkeling beheerlasten materieel  % % 

Gedaald 25,0 29,4 

Gelijk gebleven 37,5 41,2 

Gestegen 37,5 23,5 

N.v.t. 0,0 5,9 

   

Ontwikkeling kantoorkosten % % 

Gedaald 50,0 41,2 

Gelijk gebleven 25,0 41,2 

Gestegen 25,0 11,8 

N.v.t. 0,0 0,0 

   

Ontwikkeling huisvesting  % % 

Gedaald 12,5 29,4 

Gelijk gebleven 62,5 29,4 

Gestegen 12,5 35,3 

N.v.t. 0,0 5,9 

   

Ontwikkeling beheerlasten personeel  % % 

Gedaald 28,6 29,4 

Gelijk gebleven 28,6 35,3 

Gestegen 42,9 29,4 

N.v.t. 0,0 5,9 



 

 

 

 

De ontwikkeling van de activiteitenlasten  

Onderstaande tabel laat zien dat de ontwikkeling van de activiteitenlasten geen 

eenduidig beeld vertoont.  

 

 

Ontwikkeling van de lasten BIS   Niet BIS  

   

Ontwikkeling activiteitenlasten materieel  % % 

Gedaald 50,0 35,3 

Gelijk gebleven 0,0 17,7 

Gestegen 50,0 47,1 

N.v.t. 0,0 0,0 
   

Ontwikkeling activiteitenlasten personeel t.o.v. 2009-2012 % % 

Gedaald 50,0 35,3 

Gelijk gebleven 0,0 17,7 

Gestegen 50,0 47,1 

N.v.t. 0,0 0,0 

   

Ontwikkeling kosten marketing/promotie t.o.v. 2009-2012 % % 

Gedaald 37,5 35,3 

Gelijk gebleven 12,5 23,5 

Gestegen 50,0 35,3 

N.v.t. 0,0 0,0 

 

 

Bij circa de helft van de respondenten stijgen de materiële en de personeelslasten. 

Dat leidt, bij gelijkblijvende inkomsten zoals eerder in het onderzoek is gebleken, 

tot een financieringsprobleem. Dit probleem wordt versterkt door autonome 

kostenstijgingen die niet of nauwelijks door subsidiënten worden gecompenseerd 

aangezien prijs-/loonindexaties nagenoeg ontbreken. 
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Oplossingen financiële knelpunten 

Uit de onderstaande tabel wordt duidelijk dat de meeste gezelschappen, ondanks 

een (dreigend) financieel tekort, doorgaan met het realiseren van de voorgenomen 

producties. Er wordt bezuinigd op materiële lasten en personeelskosten om dit 

mogelijk te maken.  

Wat opvalt is dat, vaker dan in de vorige cultuurnotaperiode, aan medewerkers 

gevraagd wordt over te werken zonder dat dat gecompenseerd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële knelpunten BIS   Niet BIS  

   

Maatregelen in geval van financieel tekort % % 

Deze situatie heeft zich (nog) niet voorgedaan 37,5 41,2 

Een extra productie t.b.v. het verplichte aantal speelbeurten 0,0 5,9 

Produceren goedkoper door te bezuinigen op productielasten 37,5 52,9 

Produceren goedkoper door te bezuinigen op personeel 37,5 47,1 

   

Meer stagiairs/vrijwilligers/afgestudeerde podiumkunstenaars 0,0 23,5 

Medewerkers minder salaris/secundaire arbeidsvoorwaarden 12,5 11,8 

Anders 50,0 23,5 

   

Onbezoldigd (extra) werk door medewerkers? % % 

Nooit 75,0 35,3 

Soms 12,5 41,2 

Vaak 12,5 23,5 

      

Ontwikkeling onbezoldigd werk t.o.v. 2009-2012 % % 

Minder vaak 0,0 0,0 

Even vaak 50,0 36,4 

Vaker 50,0 63,6 



 

 

 

 

3 Conclusies  

 

Het onderzoek toont aan dat de zorg van de Raad voor Cultuur, over verslechtering 

van de arbeidsvoorwaarden en het niet meer voldoen aan de normen van ‘goed 

werkgeverschap’, gegrond is.  

 

Ook het vermoeden dat het verwerven van inkomsten uit ondernemerschap, 

sponsoring en donaties achterblijft bij de ambities, wordt door het onderzoek 

bevestigd. Daardoor komt de financiële positie van veel instellingen onder druk te 

staan. 

 

Verder wordt duidelijk dat de verslechtering van het arbeidsklimaat en de financiële 

positie van de sector (nog) onzichtbaar blijven, onder meer door wijze van 

verslaglegging in de financiële jaarverslagen. 

 

Samengevat leidt het onderzoek tot de volgende conclusies:  

 

De arbeidsmarkt is sterk aan het veranderen:  

- Het aantal arbeidsovereenkomsten (voor onbepaalde tijd) daalt aanzienlijk; 

- Duur en omvang van dienstverbanden (voor bepaalde tijd) krimpen; 

- De inzet van zzp-ers neemt toe; 

- Stagiairs en vrijwilligers nemen geregeld de plaats van betaalde krachten in. 

 

De arbeidsvoorwaarden verslechteren: 

- De beloning, met name de honorering van zzp-ers, staat onder grote druk; 

- Er worden steeds meer (over-)uren gewerkt zonder compensatie; 

- Secundaire arbeidsvoorwaarden staan (bij niet-BIS) onder druk; 

- De Cao Theater en Dans wordt niet altijd nageleefd. 

 

De financiële positie en veerkracht van veel instellingen staat onder druk door: 

- Afnemende of gelijkblijvende subsidie-inkomsten; 

- Achterblijvende inkomsten uit zakelijke markt, sponsoring en/of donaties; 

- Stijgende (autonome) kosten en lasten. 

 

 

 

  

 

 

------------- 


