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Voorwoord
‘WENDING’ zal kenners herinneren aan een roemrucht tijdschrift dat, enkele decennia terug, de verbinding wist te 
maken tussen politiek, religie, maatschappij en de kunsten. ‘WENDING’ staat voor koerswijziging. Voor veel kunste-
naars en overige werkenden in de kunsten is die noodzakelijk geworden door de ingrijpende bezuiniging op het 
kunstbudget door de rijksoverheid. Op basis van een bijdrage van diezelfde overheid heeft de Federatie Cultuur in 
het voorjaar van 2013 de opdracht gegeven aan een speciale afdeling van UWV om medewerkers van leden van 
de Federatie die hun baan waren kwijtgeraakt te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk. De Federatie Cultuur 
(Voluit de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur) in de is de koepel van branche organisaties in de 
cultuursector. Als samenwerkingsverband zoeken we – ook in goed overleg met de vakbeweging - naar wegen om 
de arbeidsmarkt in de sector duurzaam gezond te laten zijn.

Na ruim twee jaar UWV SERVICEPUNT KUNST EN CULTUUR is het goed om een eerste balans op te maken.

We hebben de door de Federatie aangestelde projectleider gevraagd om zijn bevindingen te verwerken in een publi-
catie die tevens aandacht schenkt aan concrete ‘wendingen’ die deelnemers aan het project hebben gemaakt. Het 
resultaat is een boekje met concrete handvatten en aanbevelingen voor alle betrokkenen. 

We danken het ministerie van OCW voor de projectfinanciering en zullen ons ook in 2016 inzetten om professionals 
uit de Kunst- & Cultuursector te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk.

Erik Akkermans
Voorzitter FC
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Inleiding
De financiële- en de daarop volgende economische crisis vanaf 2008 heeft onder meer geleid tot een forse bezuini-
ging op de overheidsuitgaven ten behoeve van de sector Kunst & Cultuur.
De verschillende overheden zijn sinds 2012 een structurele bezuiniging van ongeveer 500 miljoen euro per jaar aan 
het doorvoeren. 

In 2013 heeft het ministerie van OCW een projectsubsidie toegekend aan de Federatie van werkgeversverenigingen 
in de Cultuursector (FC) om de directe gevolgen van ontslag van personeel werkzaam bij haar leden te verlichten 
door begeleiding en omscholing.

Sinds mei 2013 is het Servicepunt Kunst & Cultuur operationeel. Zij heeft sindsdien ruim 700 personen ondersteund 
bij het vinden van nieuw werk binnen en buiten de Kunst- & Cultuursector. Deze ondersteuning zal tot 2017 beschik-
baar blijven. Het Servicepunt vormt een projectafdeling binnen UWV, met een eigen opdracht en werkwijze.

Deze publicatie beoogt een tussentijds overzicht te geven van de gevolgen van de crisis voor de sector voor zover het 
de factor arbeid betreft. We gaan daarbij de negatieve gevolgen niet uit de weg, maar hebben zeker ook oog voor de 
positieve wending die mensen uit de sector daaraan geven.
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Opzet & doel
Deze publicatie is ingegeven door de overtuiging dat kennis van en ervaring met deze specifieke sector en doelgroep 
van waarde is bij het ondersteunen van professionals bij transities binnen en buiten de sector. We willen zogezegd 
deze kennis en ervaring boekstaven. Daarnaast willen we simpelweg aantonen dat een specifieke aanpak voor deze 
sector en doelgroep van waarde is voor alle betrokkenen en vooral voor de creatieve professionals.

We schetsen allereerst de specifieke kenmerken van de sector en de daarin werkzame professionals. We geven 
inzicht in de transitie die de sector en de daarin werkzame professionals doormaken en we illustreren deze bevin-
dingen met portretten van mensen die na het verlies van hun werk een nieuwe wending hebben gegeven aan hun 
werkzame leven.

Deze schets leidt tot een aantal bevindingen en tot slot een aantal aanbevelingen voor direct betrokkenen en 
beleidsmakers.
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Suluk Iken (53) was 23 jaar lang als 
theatertechnicus verbonden aan 
Theater Frascati. De bezuinigingen in 
de cultuursector dwongen hem zich 
opnieuw te oriënteren op de 
arbeidsmarkt. Iken gooide letterlijk 
het roer om en werd binnenvaart-
schipper. Een lang gekoesterde 
wens of gewoon noodzaak?

THE SHOW MUST GO ON
Iken: “Kijk, als je 53 bent, word je 
blijkbaar te oud voor het vak. En ik 
moet eerlijk zeggen, dat het fysiek 
ook vrij zwaar is. Bovendien werk 
je constant met de stress van de 
uitvoering. Immers, wat er ook 
gebeurt, ‘the show must go on’. Ik 
zocht in eerste instantie naar ander 
werk binnen de sector, daar ligt toch 
mijn ervaring. Maar dat bleek niet 
eenvoudig. Het is momenteel ook 
niet de gemakkelijkste sector om een 
nieuwe baan in te vinden.”

HET ROER OM
Suluk ging bij zichzelf te rade, op 
zoek naar alternatieven. “Wat kan ik, 
wat zou ik graag willen? Dat soort 
vragen. Ik heb mijn hele leven affini-
teit gehad met de nautische sector. 
Dus daar ben ik me meer in gaan 

verdiepen. Ik kwam tot de conclusie 
dat ik eigenlijk wel wilde proberen 
mijn groot vaarbewijs voor de bin-
nenvaart te halen.” Iken werd steeds 
enthousiaster. Bijkomend voordeel 
is dat het fysiek minder zwaar is. 
Iken: “Er zijn weinig belemmeringen 
om door te varen tot je pensioen. Er 
zijn zelfs schippers die na hun 65e 
gewoon doorvaren.” 

LICHTEN OP GROEN
Suluk Iken kwam door de medische 
keuringen en kon aan de slag met 
de opleidingen. “Ik heb me vooraf 
goed georiënteerd en kwam er zo 
achter dat nieuwe wetgeving het 
mogelijk maakt om het groot vaar-
bewijs binnenvaart binnen één jaar 
te behalen. Deze regeling is in het 
leven geroepen om de zij-instroom te 
bevorderen. Hoewel de sector ook te 
kampen heeft met de economische 
omstandigheden, wordt er wel groei 
verwacht. Mede door de vergrijzing 
in de binnenvaart. Alle lichten 
stonden eigenlijk op groen.”

STAGE BIJ HET GVB
Om uiteindelijk het vaarbewijs te 
kunnen halen, is een uitgebreide 
praktijkstage aan boord van een 
schip noodzakelijk. Iken: “Na veel 
gesprekken en netwerken vond ik 
uiteindelijk een stageplek bij het 
GVB, het Gemeentelijk Vervoerbe-
drijf van Amsterdam. Ik vaar daar op 
de bekende veerponten over het IJ. 
Heerlijk de hele dag met de neus in 
de wind, lekker op het water. 

EN DAN... EEN BAAN?
Suluk is nuchter en uit zijn verhaal 
blijkt dat hij zich goed heeft verdiept 
in de sector: “Baangarantie krijg je 
nergens, maar in de binnenvaart, en 
met name rondom Amsterdam, zijn 
zeker goede kansen. Er stroomt een 
groot aantal oudere schippers uit, de 
komende tijd. Terwijl het aantal vaar-
bewegingen nog stevig toeneemt. 
Er is nu al sprake van extra veerpont 
verbindingen achter het IJ en aan de 
Oostkant van Amsterdam.”

Suluk ziet zichtzelf al varen: “Dit is 
werk dat ik heel leuk vind en dat 
ik ook nog eens goed kan. Ik heb 
hiermee echt mijn bestemming 
gevonden”. 

De Schipper
Suluk Iken
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x 1 000

Totaal 119

Beeldende beroepen 15

     Beeldend kunstenaars 15

Ontwerpende beroepen 65

     Architecten, planologen, landmeetkundigen en ontwerpers .

     Architecten van gebouwen 15

     Landschapsarchitecten 2

     Product- en kledingontwerpers  6   

     Grafisch ontwerpers en multimedia-ontwerpers 43

Uitvoerende beroepen 29

     Musici, zangers en componisten 15

     Dansers en choreografen .

     Regisseurs en producenten voor film en theater e.d. 10

     Acteurs 3

Schrijvers en overige kunstenaarsberoepen 10

     Auteurs e.d. 7

     Scheppende en uitvoerende kunstenaars, niet elders geclassificeerd 3

x 1 000

Totaal 182

Skill level 4 95

     Specialisten op het gebied van reclame en marketing 27

     Journalisten 18

     Auteurs, journalisten en taalkundigen (niet nader in te delen) 13

     Vertalers, tolken en andere taalkundigen 11

     Andere muziekleraren 7

     Bibliothecarissen e.d. 6

     Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen 4

     Andere kunstleraren 3

     Archivarissen en conservatoren 3

     Omroepers voor radio, televisie en andere media 2

Skill level 1, 2 en 3 87

     Meubelmakers e.d. 17

     Chef-koks 13

     Fotografen 13

     Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici 11

     Interieurontwerpers en decorateurs 9

     Bibliotheekmedewerkers 6

     Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers 6

     Ambachtslieden, n.e.g. 5

     Juweliers en bewerkers van edele metalen 2

     Vervaardigers en stemmers van muziekinstrumenten 2

     Overig 5

bron CBS

Kunstenaars
gemiddelden 2010-2012

Creatieve beroepen
gemiddelden 2010-2012Effecten op de werkgelegenheid

Door de diverse overheden wordt er sinds 2013 ca. 500 
miljoen bezuinigd op de bekostiging van de Kunst- & Cul-
tuursector. Dit betekent een krimp van ca. 10-12% op de 
totale omvang van ca. 4,6 miljard (2015). Op zich een vrij 
normale conjuncturele correctie die zeker niet omvang-
rijker is dan in een aantal andere sectoren zoals bijvoor-
beeld in de bouw, de financiële sector en de logistiek.

Het stof van de bezuinigingen is nog niet geheel neerge-
daald in de bestanden van het CBS; een precies over-
zicht van de effecten is dan ook nog niet te geven. De 
verwachting is dat het structurele effect over de gehele 
sector een daling van de loonsom met ca. 350 miljoen 
zal zijn (de optelsom van de bezuinigingen van Rijk, 
provincies en gemeenten vertaald naar de loonsom die 
ca. 75% van het totale budget beslaat). Dit zal neer-
komen op een afbouw van ruim 6000 voltijdbanen.

Voor een deel zal deze afbouw worden gerealiseerd 
door uitstroom vanwege pensioen, het niet opvullen van 
vacatures en dergelijke. Aangezien de bezuinigingen 
volgtijdelijk zijn, eerst het Rijk, daarna de provincies en 
gemeenten kunnen we er van uit gaan dat de tijd zijn 
werk zal doen en dat zeker 75% van de afbouw zonder 
gedwongen ontslag kan worden gerealiseerd. Dit ook 
omdat de sector een grote flexschil kent van uitzend-
krachten, contractanten en ZZP’ers. Overigens kunnen 
deze effecten per deelsector sterk verschillen.

Het aantal gedwongen ontslagen blijft weliswaar be-
perkt, maar het structureel verlies van werkgelegenheid 
in de sector is omvangrijk. Het aantal werkzoekenden dat 
zich richt op vacatures in de sector zal dan ook sterk toe-
nemen, zeker omdat de toestroom vanuit de opleidingen 
onverminderd hoog blijft. Vooral de sterk in aantal toe-
genomen afgestudeerde MBO studenten in de kunst- en 
cultuur opleidingen zullen het naar verwachting moeilijk 
krijgen. Contracten worden niet verlengd, uitzendkrach-
ten worden bedankt, opdrachten van ZZP’ers drogen op, 
kortom een aanzienlijke toestroom van werkzoekenden. 
Voorlopig zal het aantal sollicitanten per opengestelde 
vacature enorme vormen aannemen en een korte rond-
gang in de sector levert het beeld op van vele tientallen 
tot honderden reacties op een vacature.

Binnen het project Servicepunten Kunst & Cultuur 
signaleren we een bovengemiddelde veerkracht bij de 
werkzoekenden. 

De bekende dynamiek bij conjuncturele reorganisaties 
treedt ook hier op; banen verdwijnen bij bosjes, banen 
en opdrachten verschijnen één voor één. Dit versterkt het 
dramatische effect bij de afbouw van het personeels-
bestand en verkleint de euforie in de fase van herstel.
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Dagelijks bezig zijn met wat je écht 
leuk vindt. Iets doen wat heel dicht 
bij jezelf ligt. Wendela van den Akker 
sprong in het diepe en begon een 
eigen bedrijf. Met Waenzinnig Glas 
restaureert ze glas-in-lood panelen 
in bijvoorbeeld oude deuren, porta-
len en kozijnen. Maar ze maakt ook 
schitterende nieuwe gebruiksvoor-
werpen zoals art-deco lampen en 
raamhangers. 

Wendela: “Het was een grote stap, 
maar het is wel iets waar mijn passie 
ligt: de combinatie van vakmanschap 
en toegepaste kunst. Je bent creatief 
bezig en het is een echte ambacht. Ik 
houd ervan om mooie dingen te ma-
ken, die mensen ook echt gebruiken”. 

WAEN OF WAAN? 
Wendela koos voor haar bedrijfs-
naam bewust voor de schrijfwijze 
met ae: “Glas werkt als een illusie, het 
schept een waan, het tovert het licht 
van alledag om tot een mooi kleuren-
spel. De naam ‘waenzinnig’ duidt niet 
alleen op iets moois, maar laat ook 
zien dat de waan, de illusie zin heeft. 
Ik schrijf het met een e, met een 
knipoog naar de oude tijden en het 
verwijst naar mijn naam, Wendela”. 

NIET OVER ÉÉN NACHT IJS
Wendela is niet over een nacht ijs 
gegaan bij haar bedrijf: “Ik heb het 
ambacht eigenlijk 16 jaar geleden 
al geleerd. Ik wilde er destijds mijn 
beroep van maken”. Maar de carrière 
van Wendela liep anders. Ze werd 
bureauproducent bij Wintertuin, 
een literair productiehuis in Nijme-
gen. Een pittige en uitdagende job. 
Ze was verantwoordelijk voor het 
office management, stuurde ruim 40 
vrijwilligers aan, deed de logistiek en 
de financiële administratie. “Op een 
gegeven moment was het klaar”, 
vertelt Wendela. “Ik zat er doorheen 
en moest even heel stevig ‘resetten’. 
Langzaam maar zeker ontstond het 
idee om een eigen bedrijf te begin-
nen in glas-in-lood design”. 

“Glas werkt als een 

illusie, het tovert het licht 

van alledag om tot een 

mooi kleurenspel.’’

STARTEN VANAF DE ZOLDERKAMER
“Ik had in opdracht wat ramen ge-
restaureerd en een nieuw bovenlicht 
ontworpen. Vorig jaar werd ik uit-

genodigd om mee te doen aan een 
kerstmarktje. Dat was de aanleiding 
om verkoopbare objecten te maken. 
Aangezien ik al mijn gereedschap-
pen nog had en een voorraad glas 
had liggen, was dit geen grote stap”. 
Wendela richtte thuis een kamer in 
als atelier en is gewoon begonnen. 
”De eerste markt begon met drie 
windlichtjes. Dat is nu precies een 
jaar geleden”. Inmiddels is ze een 
stuk verder, heeft ze een webshop via 
Etsy en doet ze restauratiewerk naast 
het maken van lampen en andere 
objecten. 

COACHING EN WORKSHOPS
Via het servicepunt Kunst en Cultuur 
heb ik vorig jaar twee workshops 
gevolgd. Dit was om te kijken of mijn 
techniek wel in orde was en hoe het 
er aan toe gaat in een workshop. Ik 
heb het vak voornamelijk autodidac-
tisch geleerd. Nu sta ik op het punt 
om een vervolgcursus glas-in-lood 
te volgen en zodoende de fijnere 
kneepjes te leren en mijn kennis uit 
te breiden.

Ik hoop me in september in te schrij-
ven bij de Kamer van Koophandel. 
Dan is het helemaal echt!”

De Tiffanyshop
Wendela van den Akker
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Aard van de werkgelegenheid
De Kunst- & Cultuursector produceert evenals andere 
sectoren als zorg, onderwijs, energie en voedingsmidde-
len essentiële diensten/producten voor de samenleving.
 
De productiewijze van de Kunst- & Cultuursector en 
daarvan afgeleid, de wijze waarop arbeid is georgani-
seerd, wijkt echter in grote mate af van andere sectoren. 
Kenmerkend is:

• Grote mate van afhankelijkheid van publieke  
 financiering; 
• Steeds meer projectfinanciering waardoor er  
 nog maar weinig ‘staande organisaties‘ te 
 vinden zijn;
• Structureel ‘overschot’ aan aanbod van creatief  
 talent/professionals;
• Weinig mogelijkheden tot en focus op schaal- 
 vergroting, structurering en samenwerking;
• Grote diversiteit aan verschijningsvormen van  
 productie & organisatie;
• Heel veel relatief kleine organisaties;
• Werknemer/werkgever verhouding heeft in nog  
 grotere mate plaatsgemaakt voor 
 opdrachtnemer of opdrachtgever relatie dan 
 traditioneel in deze sector toch al het geval was;

De factor Arbeid is in deze sector dan ook een veel-
koppig monster. Er is geen andere sector waarbij de 
reikwijdte van overkoepelende instrumenten als een 
cao zo beperkt is. In de beeldende kunsten treffen we 
voornamelijk zelfstandigen aan die voor eigen risico 
produceren en vaak ook in andere sectoren werken om 
het hoofd boven water te houden. In de podiumkunsten 

zien we een grote diversiteit, orkesten met werknemers 
met cao’s, ensembles met ZZP’ers, musici met kleine ba-
nen en een eigen les- en schnabbelpraktijk, acteurs die 
met name als freelancer in producties werkzaam zijn en 
evenals de beeldende kunstenaars bijverdienen buiten 
de sector. De musea met een stabiele en vergrijzende 
kern van vast personeel met een cao en een toenemend 
leger aan vrijwilligers, vaak hoog opgeleid. En dit geldt 
eveneens de bibliotheken en de centra voor de kunsten.

Door de grote mate van afhankelijkheid van publieke 
financiering en de forse ingrepen die deze jaren hun be-
slag krijgen wordt dit alles nog uitvergroot. Gezelschap-
pen die ook zonder financiering doordraaien, professio-
nals die genoegen nemen met een fooi als ze maar met 
hun passie, hun vak bezig kunnen zijn. Van productie 
naar productie en tussendoor een uitzendbaan in een 
andere sector.

In elke andere sector zou de permanente uitstroom uit de 
sector onder vergelijkbare omstandigheden vele malen 
groter zijn dan in deze sector. Kennelijk werken de pro-
fessionals in deze sector niet primair voor het inkomen, 
voorop staat de passie voor het metier. 

Een goed kwantitatief overzicht van de sector en de 
werkgelegenheid tref je aan op: www.cbs.nl.  
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Voor deze publicatie spraken we 
met Susanne van Doorn, bedenker 
en eigenaresse van BitterSweetz. 
‘Net iets anders’, luidt de slogan van 
het sfeervolle gluten-, lactose- en 
suikervrije lunchrestaurant, gelegen 
in het hartje van het statige Haagse 
Hofkwartier. 

En deze slagzin geldt zeker ook voor 
Susanne zelf. Een spontane, energie-
ke onderneemster in hart en nieren. 
Na de eerste vraag neemt ze enthou-
siast het woord. Om het vervolgens 
niet makkelijk meer af te staan... “Ik 
heb zelf een gluten- en lactose intole-
rantie. Het viel mij op, dat er heel wei-
nig restaurants inspelen op mensen 
met een intolerantie. Terwijl het toch 
een grote groep mensen betreft. Bo-
vendien kun je heel lekker koken en 
bakken zonder gebruik te maken van 
gluten, lactose of suiker. En het is nog 
gezond ook”. Een gat in de markt? 
Susanne: “We zijn nu vier maanden 
open en steeds meer mensen weten 
BitterSweetz te vinden. Voor een ont-
bijtje, om lekker te lunchen, een stuk 
taart of om snel iets mee te nemen”. 
Niet zo vreemd: Susanne is erin 
geslaagd een verfijnde en gezellige 
sfeer te creëren in de zaak. 

EIGEN BOONTJES DOPPEN 
Maar hoe is het zo gekomen? Hoe 
komt iemand uit de kunst- en cultuur-
wereld in de horeca terecht? 
Susanne: “Een groot deel van mijn 
loopbaan heb ik bij de televisie ge-
werkt. Bij RTV West was ik betrokken 
bij de productie van evenementen 
zoals North Sea Jazz en Parkpop. 
Vervolgens heb ik de overstap 
gemaakt naar de commerciële 
televisie. Daar was ik voornamelijk 
verantwoordelijk voor de opstart van 
nieuwe projecten. Het initiëren van 
de eerste programma’s van Holland’s 
Got Talent en Project Catwalk. Ik 
weet dus wat het is om dingen op te 
starten, zaken uit de grond te trekken. 
Bovendien werk je in de cultuursec-
tor eigenlijk altijd als freelancer. Het is 
voor mij dus niet onbekend om zelf-
standig te zijn en zelf mijn boontjes te 
doppen. Maar eerlijk is eerlijk, na 10 
jaar was ik er wel klaar mee. 

Susanne besloot het over een andere 
boeg te gooien en volgde een oplei-
ding tot masseur. “Inderdaad, net iets 
anders,” lacht ze. “Tweeëneenhalf 
jaar studeren en verdiepen in polari-
satie- en ontspanningsmassage. Het 
was verfrissend anders.” In dezelfde 

periode raakte Susanne ook betrok-
ken bij de organisatie van het Oerol 
festival. “Een fantastische periode. Je 
leeft gewoon een paar maanden per 
jaar op Terschelling”.

ZORG VOOR EEN GOED PLAN
Terug naar het ondernemen. Susan-
ne nam goed de tijd om zich voor te 
bereiden op de grote stap om een 
eigen bedrijf te beginnen. “Twee jaar 
geleden begon ik met het schrijven 
van een plan. Juist ook het finan-
ciële deel van je plan is belangrijk. 
Susanne is daar heel nuchter in. “De 
schoorsteen moet roken en er moet 
wel brood op de plank komen. Met 
het plan ben ik naar de bank gegaan, 
maar dat schoot niet op. Uiteindelijk 
heb ik het startkapitaal bij elkaar 
gebracht met hulp van vrienden 
en relaties.” Vrienden hebben haar 
ook geholpen bij het opknappen en 
inrichten van BitterSweetz. 

Ook volgde Susanne cursussen via 
het Servicepunt Kunst en Cultuur. 
“BHV, Sociale Hygiëne en natuurlijk 
een Barista Workshop. Je moet wel 
een fatsoenlijke kop koffie kunnen 
zetten”. 

De Barista
Suzanne van Doorn
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Beroep   
Acteur 191  
Administratief/financieel/ict 33  
Algemeen Directeur/ zakelijk leider 42  
Technicus audio/visueel/theater 56  
Musicus 59  
Danser 50  
Beleidsmedewerker 16  
Communicatie medewerker 34  
Costumier theater 4  
Decor 8  
Beeldend vormgever/kunstenaar 20  
Manager 19  
Medewerker Museum/bibliotheek 84  
Regiseur/ Producent 106  
Scenarioschrijver 3  
  725  
   
   
Regio   
Amsterdam 498  
Leeuwarden 30  
Nijmegen 46  
Den Haag 108  
Den Bosch 51
 733  
   
Leeftijd   
20 - 30 67 
31 - 40 188 
41 - 50 216 
51 + 259
 730 

Man 310
Vrouw 420
 730

Branche    % 
Dans 75 10,3 
Educatie 72 9,9 
Film 18 2,5 
Orkest 82 11,3 
Muziek/Dans/Theater 49 6,7 
Museum 93 12,8 
Theater 339 46,5 
 730 100,0 

Fulltime/Partime    % 
Fulltime 396 54,3 
Parttime 334 45,7 
 730 100,0 

Wel/Geen werk    % 
Werkenden 446 61,1 
Niet werkend 284 38,9 
 730 100,0 
 
Werk    % 
onbepaalde tijd 100 22,4 
bepaalde tijd 346 77,6 
< 6 maanden 243 70,3 

Overzicht aanmeldingen bij het 

Servicepunt Kunst & Cultuur sinds april 2013

Instroom
Alles wringt als je een beschrijving van de professional 
in deze sector wil geven. Het bekende begrippenkader 
van werknemer, banen, cao, werkgelegenheid, functie- 
profielen past niet. In deze sector werken mensen die 
beter hadden moeten weten, die al door hun ouders is 
gewezen op het onheil dat hun te wachten staat, maar 
zich daar niets aan gelegen lieten liggen. Kortom, een 
bijzondere groep mensen met een missie en veel passie. 
Meer nog dan in veel andere sectoren hebben 
professionals in deze sector vaak een grote mate van 
verwevenheid van hun identiteit en hun werk. Dit 
gegeven werkt door in de keuzes die deze groep maakt 
na het verlies van baan of opdrachtgever. 

Het verlies van een baan of een opdrachtgever komt niet 
als een volslagen verrassing, het is een voldongen feit 
en daar “deal” je mee. Het verdriet, de boosheid duurt 
relatief kort en de creativiteit wordt al snel ingezet om 
alternatieven te verkennen. De veerkracht is vaak groot. 
Voor de groep boven de 50 jaar ligt dat lastiger, 
de veerkracht neemt af, de alternatieven eveneens.

Het beeld van het verlies van de vaste baan en het 
vaak moeizame proces van het vinden van een nieuwe 
aanstelling komt in deze sector uiteraard ook voor, maar 
is niet dominant. Meestal zien we het aaneenrijgen van 
korte projecten met tussendoor periodes van werkloos-
heid of uitstapjes buiten de sector om het hoofd boven 
water te houden. Uiteindelijk landt iemand dan weer in 
een langere aanstelling of opdracht, maar vaak toch met 
het perspectief van tijdelijkheid. 

Een klein percentage is deze situatie beu en gooit het 
roer om en zoekt zijn heil buiten de sector.
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De Fotografe
Randy Fokke

Randy Fokke studeerde af aan de 
Amsterdamse Toneelschool &
Kleinkunstacademie. Ze werkt als
actrice in de wereld van het theater 
en de film. Als kind al was ze 
gefascineerd door fotografie. 
Toen het minder ging in de film- en 
theaterwereld besloot ze haar oude 
passie op te pakken. Inmiddels 
is ze naast actrice werkzaam als 
fotograaf. Oh ja, ze werkt ook nog 
parttime bij het Parool. Randy is 
een drukbezette vrouw met flinke 
ambities.

“Ik vind acteren en fotograferen een 
ideale combi”, zegt Randy Fokke. 
“Het zijn allebei creatieve beroe-
pen waarin je heel bewust bezig 
bent met beeld en met kijken. Je 
probeert iets over te brengen aan 
de toeschouwer. Mijn hart ligt toch 
in de culturele sector. Door beide 
werkzaamheden te combineren, is 
een droom uitgekomen”. Inmiddels 
heeft Randy ook een website in de 
lucht voor haar fotografie activiteiten 
onder haar eigen naam:
www.randyfokke.nl 

WORKSHOP FREELANCER
Randy kwam via een email in 
contact met Daphne van het 
Servicepunt Kunst en Cultuur. 
In het gesprek dat volgde werden de 
mogelijkheden die het Servicepunt 
kon bieden goed duidelijk. “Ik nam 
al vrij snel deel aan de workshop 
‘Freelancer’. Een zeer pragmatisch 
opgezet programma waar ik veel 
handige dingen heb opgepikt. Hoe 
je jezelf als merk in de markt zet, 
bijvoorbeeld. En of je wel of niet in de 
wieg bent gelegd voor een bestaan 
als zelfstandige. Dat vind ik toch wel 
een belangrijke vraag die je moet 
beantwoorden: past het freelance 
bestaan bij je? 

“Photography is the 

beauty of life captured”

In mijn geval wel dus. Bijzonder 
zinvol en plezierig vond ik ook om 
tijdens de workshops te kunnen 
sparren met gelijkgestemden. 
Iedereen zit met dezelfde vragen en 
gedachtes. Als (aankomend) freelan-
cer is het heel prettig om ter kunnen 
sparren met anderen”.

Het Servicepunt Kunst en Cultuur 
hielp Randy eveneens met het 
verkennen van de nieuwe wegen. 
Randy: “Via het Servicepunt volg ik 
nu een cursus op de Foto Academie. 
Zo kan ik mijn fotografische kwalitei-
ten verder verbeteren. Tegelijkertijd 
volg ik een cursus aan de Schrijfers-
vakschool. Je ziet toch steeds meer 
dat beeld en tekst samen komen. Op 
websites, in blogs en op de social 
media. Ik vind het samenkomen van 
deze disciplines een enorme toege-
voegde waarde. Je kunt de bood-
schap die je wilt overbrengen, veel 
krachtiger maken”. 
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Profiel van de professional
Het is uiteraard een grove generalisering, maar toch 
schetsen we kort de professional werkzaam in deze 
sector.

Een typering van werkenden in deze sector zou als volgt 
kunnen worden samengevat:
Gemiddeld hoog opgeleid, met een laag inkomen, vaak 
meerdere banen, steeds vaker als zelfstandige, van 
project naar project.

De toestroom naar de sector is structureel hoger dan 
gewenst. Dit ligt niet zozeer aan de opleidingen die 
willens en wetens opleiden tot werkloosheid, maar aan 
de gedrevenheid van de studenten die hun passie willen 
volgen ondanks het beperkte perspectief. In onze samen-
leving is deze vrije keuze voor ontplooiing nauwelijks om 
te buigen. De selectie aan de poort op de aanwezigheid 
van talent is over het algemeen bovengemiddeld hoog 
in vergelijking met academische studies als bijvoorbeeld 
psychologie of letteren.

De gedrevenheid van de creatieve professional en 
kunstenaar laat zich niet in de knop fnuiken. Tot voor 
kort kenden we een werkloosheid arrangement (WWIK), 
waarbij erkenning was voor de typische kenmerken van 
de sector met relatief korte en intensieve perioden van 
opdrachten/projecten afgewisseld met, seizoensmati-
ge, perioden van werkloosheid. De WWIK hielp bij het 
overbruggen van deze perioden met een uitkering. Deze 
regeling is afgeschaft een de regelgeving inzake werk-
loosheidsuitkeringen is gelijkgetrokken met de algemene 
regelgeving van de WW. Als we dit beschouwen als een 
voldongen feit, dan zal dit meer en meer leiden tot 

situaties waarbij de werknemer in de sector niet in aan-
merking komt voor een uitkering “in between jobs”. 

De WW werd door velen gezien als een andere vorm van 
subsidie waardoor ze in between jobs in staat waren te 
overleven. De noodzaak om voor een ‘Plan B’ te gaan 
was er niet om dat de meesten na enkele maanden WW 
weer aan de slag konden gaan en weer nieuwe rechten 
op bouwden.

Door deze ontwikkeling en het eerder genoemde struc-
turele overschot aan aanbod, ook uit het buitenland, leidt 
tot de situatie dat een belangrijk deel van de professio-
nals op enig moment voor de vraag komt te staan, kan 
ik binnen deze sector financieel overleven nu het vang-
net voor een deel is weggevallen? Deze realiteit is de 
keerzijde van de passie en gedrevenheid die leidt tot een 
te grote concurrentie rond een beperkt aantal banen/
opdrachten. 

Het relatief lage salaris dat wordt verdiend biedt weinig 
mogelijkheden voor het opbouwen van reserves. We 
zien dan ook bij het Servicepunt Kunst en Cultuur een 
toename van werknemers die zich serieus afvragen of 
er voldoende perspectief is op langere termijn. Ondanks 
de grote drive om binnen de sector werkzaam te blijven 
dwingt de realiteit tot een oriëntatie op ‘Plan B’. Het is 
vooral deze groep die het Servicepunt Kunst en Cultuur 
ondersteunt met haar programma en met middelen in de 
vorm van scholingsgelden. 
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Voor een goed begrip van deze groep zou je dienen te segmenteren. Onderstaande indeling geeft bijvoorbeeld meer 
duiding door niet iedereen op één hoop te gooien (met fictieve percentages):
 

Rechtsboven treffen we de groep professionals aan, die zelfstandigheid verkiest boven een baan. Met een helder 
profiel, een goede reputatie en een netwerk dat structureel leidt tot een inkomen naar wens. Linksonder treffen we de 
“dagloners” aan, door omstandigheden zelfstandig geworden en aan het overleven. Het zal duidelijk zijn dat het niet 
erg zinvol is om over de groeiende groep ZZP’ers te spreken als de verschillende sprekers verschillende segmenten 
voor ogen hebben, zoals nu in het maatschappelijke en politieke debat veelvuldig het geval is.

25% 25%

25% 25%

Push

Inkomen (ruim) boven modaal

Inkomen (ruim) onder modaal

Pull

Zelfstandigheid & ondernemerschap
Het percentage zelfstandigen en creatieve professionals 
met een combinatie van een baan en een zelfstandige 
praktijk er naast is altijd relatief hoog geweest, al zien we 
grote verschillen per deelsector. In de beeldende kunst 
is zelfstandigheid de norm, in de podiumkunsten zien we 
een sterke toename in de afgelopen decennia. Een groot 
scala aan aspecten draagt bij aan deze ontwikkeling, 
maar hier geldt sterk “follow the money”. De financiering 
van de sector, sterk afhankelijk van publiek geld, wordt 
steeds grilliger, er zijn maar weinig instituten die een 
grote mate van zekerheid hebben over de financiering 
voor een langere termijn. De cultuurproductie komt 
steeds vaker binnen de context van een project tot stand; 
dit leidt tot flexibele arrangementen rondom arbeid. 
Verder speelt ook de sterke groei van dienstverlening in 
de flexibele arbeidsmarkt een rol; het gemak van pay-roll 
constructies, detachering en ZZP arrangementen. Tot 
zover de vraagzijde. Aan de aanbodzijde vormt de gedre-
venheid om de creatieve productie tot stand te brengen 
de drijvende kracht achter een sterk opportunisme als 
het gaat om de arbeidsrelatie. Daarnaast is het aanbod 
aan creatief talent veelal groot, men schikt zich makkelijk 
in de onzekerheid en tijdelijkheid. Het past ook wel bij het 
DNA van de creatieve professional om zich niet te zeer te 
binden en niet te gaan voor zekerheid.

Het zoeken van een reguliere baan in deze sector is voor 
de creatieve professional vanwege boven geschetste 
ontwikkelingen aan de vraag en aanbodzijde geen 
sinecure. In deze situatie is solliciteren ook een mentaal 
zware klus, je bent zelf inzet in een spel waarin de kans 
op (herhaaldelijke) afwijzing zeer groot is. Om dit te ver-
mijden kiest een nog steeds toenemend aantal professi-

onals voor de route naar zelfstandigheid, op zoek naar 
opdrachten in het netwerk. Zonder baan is de werkne-
mer werkloos, zonder opdracht is de zelfstandige bezig 
met acquisitie. 

In verband met de sterke groei van het aantal zelfstan-
digen valt veelvuldig het woord “ondernemerschap”. 
Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. De 
typische ondernemer die een idee omzet naar een 
plan en uitbouwt tot een bedrijf dat gericht is op groei 
en winst komen we uiteraard in deze sector wel tegen, 
maar dan vooral in de deelsectoren waar subsidie geen 
of nauwelijks een rol speelt, zoals bijvoorbeeld in de 
gamingindustrie en de musical- en filmproductie. In 
de meerderheid van de gevallen gaat het om creatie-
ve professionals die alleen of soms in groepsverband 
de creatieve productie voorop stellen en bij gebrek 
aan financiële middelen er voor kiezen om voor eigen 
rekening en risico te werken. Hier kan je spreken van 
een ondernemend arrangement, maar nauwelijks van 
ondernemingen. De grote groep ZZP’ers, alleen het 
woord al, vormt een heterogene groep van zelfstandi-
gen die alleen door fiscaliteit aan het ondernemerschap 
is verbonden. Zij worden door de belastingdienst als 
ondernemers gezien mits ze voldoen aan een aantal 
criteria en krijgen daardoor een gunstig fiscaal regime 
op de koop toe. De groep die deze route kiest als enige 
mogelijkheid om deel te kunnen blijven nemen aan 
de creatieve productie is in ieder geval aanzienlijk, de 
groep die hiermee geen of nauwelijks een boterham 
verdient eveneens. Van zelfstandigheid is hier dan ook 
niet altijd sprake en het woord ondernemerschap is 
zelfs wat verhullend.
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De Uitvaartbegeleider
Mette van der Sijs

Mette van der Sijs was artistiek 
leider van de theatergroep Kassys. 
“Al voor de bezuinigingen op cultuur 
hadden wij bij Kassys besloten, dat 
we een jaar wilden herbronnen. Het 
gezelschap is in 1999 door mijzelf en 
Liesbeth Gritter opgericht. We merk-
ten, dat we niet meer zo geïnspireerd 
waren. Dat vertaalde zich in voor-
stellingen, waarover we zelf minder 
tevreden waren.

NIEUWE WEG
‘‘In onze subsidieaanvraag bij het 
Fonds Podiumkunsten zijn we eerlijk 
geweest. We hadden 135.000 euro 
aangevraagd om twee oude voor-
stellingen te kunnen blijven spelen, 
na te kunnen denken over onze 
toekomst en twee nieuwe, nog nader 
te bepalen voorstellingen te maken. 
Dat is niet gehonoreerd. De subsidie 
viel dus weg.” 
“Toen ik in deze overgangsperio-
de zat waarin opnieuw een weg 
bepaald moest worden, kwam een 
diep weggestopte wens weer tot 
leven. De uitvaart was al heel lang 
een tweede liefde van mij. Er bleek 
een opleiding te bestaan en die ben 
ik gaan volgen.” 

MAATWERK EN VRIJHEID
In januari 2013 begon Mette aan 
de opleiding in Zwolle, één dag per 
week, een jaar lang. “Toen ik begin 
2014 klaar was, kon ik vrijwel meteen 
aan de slag bij uitvaartonderneming 
De Ode, het uitvaartbedrijf waar ik 
ook mijn stage heb gelopen. Ik werk 
daar nu alweer bijna twee jaar op 
freelance basis. De Ode is een be-
drijf, dat uitstekend bij mij past. Ik leer 
er zeer veel en krijg volop de vrijheid 
om samen met nabestaanden en 
familie een uitvaart op maat samen 
te stellen. Dat maatwerk, het per-
soonlijke, spreekt mij enorm aan. Je 
zoekt naar een uitvaart die het best 
past bij de situatie, de overledene en 
de nabestaanden. We begeleiden 
het hele proces van de verzorging 
van de overledene tot en met de 
afscheidsbijeenkomst.” 

‘‘Je werkt in korte tijd heel 

intensief samen met de 

familie en de dierbaren. 

Dan ontstaan er vaak 

hele mooie dingen.’’

UITVAARTRECEPTEN
‘‘Nieuwe vormen en concepten ont-
staan vaak spontaan in de gesprek-
ken die ik heb met de nabestaanden. 
Ik zie dingen al vrij snel voor me en 
mijn voorstellingvermogen helpt me 
enorm om wensen en ideeën van 
mijn cliënten te realiseren. Boven-
dien vind ik het leuk als er dingen 
gebeuren, die anders of 
onverwachts zijn. Je werkt in korte 
tijd heel intensief samen met de 
familie en de dierbaren. Dan ont-
staan er vaak hele mooie dingen. 
Ik ben een groot voorstander van 
saamhorigheid creëren tijdens een 
uitvaartplechtigheid. Het viel me op, 
dat de invulling van een plechtigheid 
behoorlijk vast staat; toespraak, mu-
ziek, toespraak, muziek. De aanwe-
zigen hoeven niet te participeren. 
Betrokkenheid is lastig als je enkel 
op je gehoor wordt aangesproken. 
Daarvoor ben ik ideeën gaan verza-
melen, ik noem ze uitvaartrecepten. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld samen 
een gesprek voeren i.p.v. een forme-
le uitvaartdienst of met alle aanwe-
zigen de kist doorgeven en samen 
zingen. Simpel, maar prachtig”.
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Plan B
In een samenleving als de onze, waarin door en voor 
velen wordt voorzien in de basisbehoeften, wordt zelf-
ontplooiing een dominant thema. De aanwezige creati-
viteit in het beschikbare arbeidspotentieel zal zich voor 
een belangrijk deel richten op het realiseren van een 
loopbaan in de Kunst- & Cultuursector. Dat is mooi. De 
financiering van deze werkgelegenheid kent echter haar 
grenzen en is per definitie niet grenzeloos. Zeker nu is het 
aanbod groter dan de vraag, maar zelfs als de financie-
ring een minder groot issue zou zijn en het budget op 
het oude niveau hersteld zou worden, dan blijft de vraag 
achter bij het potentiele aanbod. We willen echter niet 
de creatieve ambitie in de knop breken. We stellen hoge 
eisen aan de toetreding tot het kunstvakonderwijs, maar 
een reductie van de instroom kent ook haar grenzen en 
daarmee blijven we zitten met een overschot aan aan-
bod. Hoe gaan we daar mee om?

In het verleden hebben we arrangementen gezien die 
de creatieve professional ondersteunden door een 
basisinkomen met een prestatieverplichting (BKR), daar-
na een WWIK regeling waarbij de creatieve professional 
soepeler dan de overige werknemers ondersteund werd 
bij tijdelijke perioden van werkloosheid. Deze regeling is 
afgeschaft, en voor de creatieve professional gelden nu 
dezelfde regels als voor de overige werknemers als het 
gaat om een werkloosheidsuitkering. Recentelijk klinken 
er weer geluiden richting een algemeen basisinkomen 
voor iedereen, maar de politieke steun is (nog) beperkt.

Het is realistisch om de eerder ingezette lijn door te 
trekken en de afschaffing van specifieke uitkeringsarran-
gementen voor de creatieve professional als uitgangs-
punt te nemen. Dit betekent dat de creatieve professio-
nal uiteindelijk zelf de vraag moet beantwoorden of hij 
voldoende inkomen genereert en perspectief heeft dit te 
kunnen blijven doen gedurende zijn werkzame leven. We 
hebben eerder al geconstateerd dat, over het algemeen 
gesproken, de doelgroep genoegen neemt met minder 
inkomen en minder zekerheid dan zijn mede werkers uit 
andere sectoren. Uiteindelijk zal ook een deel van deze 
groep de handdoek in de ring gooien en elders emplooi 
zoeken, tijdelijk of permanent. 

Reflectie op duurzame verdiencapaciteit zou een vaste 
plaats moeten innemen in de loopbaan van de creatieve 
professional. Indien de conclusie negatief uitpakt, komt 
‘Plan B’ om de hoek kijken. Het proces van reflectie en 
het formuleren van en werken aan ‘Plan B’ kan een lastig 
en eenzaam proces zijn. Adequate ondersteuning is 
hierbij gewenst, zeker voor een groep die gedurende de 
werkzame perioden nauwelijks kans ziet om reserves op 
te bouwen die nodig zijn om ‘Plan B’ te laten slagen. De 
huidige standaard dienstverlening van UWV en gemeen-
ten bij baanverlies en werkloosheid zijn hier in het geheel 
niet op ingericht. Dit is een gemiste kans. 
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De Inkomensconsulent
Badeen Pedawi

In april spraken we danser Badeen 
Pedawi over zijn ambities en de 
loopbaankeuzes waar hij voor stond. 
Zijn bevlogen betoog over de kansen 
en mogelijkheden die hij zag voor 
een loopbaan buiten de kunst- en 
cultuursector gaf veel inspiratie. 
Naast een opleiding aan de Hoge-
school voor de Kunsten voltooide 
Badeen tevens een studie aan de 
Hogeschool voor Economische 
Studies. Na zijn studies heeft Badeen 
ruim 12 jaar als professioneel danser 
gewerkt bij diverse gezelschappen in 
binnen- en buitenland.

Nu, nog geen jaar later, treffen we 
Badeen opnieuw. We zijn benieuwd 
hoe het hem gaat, waar hij mee be-
zig is, en in hoeverre hij zijn ambities 
heeft weten te realiseren. Badeen, 
nog even enthousiast als toen, steekt 
meteen van wal; “Er is een hoop ge-
beurd in krap een jaar tijd. Inmiddels 
werk ik als Inkomensconsulent bij de 
Gemeente Hilversum en heb ik het 
uitstekend naar mijn zin.”

WETEN WAT JE WILT
Badeen schetst vervolgens de route 
en stappen die hem daar hebben 
gebracht. “Ik wist wel aardig wat ik 

wilde, de schuldhulpverlening leek 
me wel wat. Maar solliciteren was 
lastig. Je hebt geen relevante werk-
ervaring en je komt uit een totaal 
ander vakgebied. Ik zag wel in, dat 
meteen een baan vinden in deze 
sector een stap te ver zou zijn. En 
toch wilde ik het graag”.

MEERDERE WEGEN NAAR ROME
Badeen ging aan de slag als Schuld-
HulpMaatje bij de Regenboog, een 
vrijwilligersorganisatie voor kwetsba-
ren in Amsterdam. “Ik deed daar in 
korte tijd een schat aan werkervaring 
op. Dus toen een gerenommeerd 
detacheringsbureau trainees zocht 
voor Schuldhulpverlening, reageer-
de ik direct. Na gesprekken met het 
bureau bleek dat ze ook traineeships 
hadden voor Inkomensconsulenten, 
een vakgebied dat nog veel beter 
aansluit bij mijn ambitie en passie.

EEN NIEUWE BAAN: 
INKOMENSCONSULENT
Als trainee leerde ik heel snel alles 
over de verschillende wetten en 
regelgeving rondom zorg, werk 
en inkomen. Je legt daarmee een 
stevige basis onder je toekomstige 
advieswerk. Het leuke vind ik dat de 

wet- en regelgeving voortdurend aan 
verandering onderhevig zijn. Je moet 
dus goed bijblijven om je cliënten 
effectief te kunnen adviseren. Juist 
door die voortdurende veranderin-
gen blijft er ook veel vraag naar het 
beroep van Inkomensconsulent. Na 
de theoretische basis liep Badeen 
3 maanden stage bij de Gemeente 
Renkum. “Je leert het vak pas echt in 
de praktijk. Inmiddels is Badeen als 
Inkomensconsulent gedetacheerd bij 
de Gemeente Hilversum, via Bureau 
Peng.

HET GEHEIM: FOCUS HOUDEN EN 
VOLHOUDEN
Tot slot vragen we Badeen hoe hij 
terugkijkt op de afgelopen perio-
de. “Achteraf gezien is allemaal vrij 
soepel gegaan. Het belangrijkste is 
dat je goed weet wat je wilt. Waar 
je passie ligt. Als je je daarop focust 
heb je je doel al voor de helft bereikt. 
De begeleiders van het Servicepunt 
Kunst en Cultuur hebben me daarbij 
goed ondersteund. Je moet je niet 
laten afleiden. Dat is ook de reden 
dat ik niet meer heb gedanst. Dan 
blijf je teveel tussen twee werelden in 
hangen.
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Aanbevelingen
Onderwijs:

• Wees nog duidelijker over het arbeidsmarktperspectief in de sector;
• Schets zo vroeg mogelijk de ‘Plan B’ optie;
• Neem meer initiatief en verantwoordelijkheid na afstuderen, faciliteer alumni netwerken.

Werkgevers/opdrachtgevers:
• Bouw vrijwillig mee aan de opbouw van een sectoraal Transitiefonds;
• Stel het Transitiefonds open voor alle werkenden in de sector, ongeacht de arbeidsrelatie;

Professionals:
• Laat je niet de creatieve sector uit praten, door publicaties als deze, maar kijk wel kritisch naar je vermogen  
 om een gewenst inkomen te genereren met je talent in deze sector;
• Bouw als het maar even mogelijk is een reservefonds op, hoe klein ook. Steeds vaker willen de (voormalige)  
 werkgever en de overheid wel bijdragen aan de uitvoering een ‘Plan B’, maar als co-financier.
• Reflecteer tijdig op je ontwikkeling in de sector en zoek tijdig ondersteuning.

Overheid:
• OCW: draag structureel bij aan de opbouw van een sectoraal Transitiefonds;
• SZW: laat UWV sectoraal Transitieondersteuning bieden naast de bekende e-dienstverlening van UWV;
• Gemeenten (met name Amsterdam): draag structureel bij aan de opbouw van een sectoraal Transitiefonds  
 en zoek de samenwerking met UWV voor een sectorale Transitieondersteuning.

Conclusies
Er is een structureel overschot aan talent dat zich aanbiedt binnen de sector.

Het beperken van de instroom in het kunstvakonderwijs is gewenst, maar zal onvoldoende soelaas bieden.

De oriëntatie op vaste banen behoort steeds meer tot het verleden, steeds vaker wordt er projectmatig gefinancierd 
en gewerkt.

Het uitleven van het creatieve talent zal hand in hand moeten gaan met het verwerven van vaardigheden om vol-
doende inkomen te genereren uit projecten en zal steeds meer een beroep doen op ondernemersvaardigheden (de 
creatieve ik-bv).

De maatschappelijke bereidheid om het creatieve talent financiële ruimte te bieden met specifieke weerloosheids-ar-
rangementen is zeer beperkt.

Het creatieve talent zal veel meer dan in het verleden zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om gedurende 
de loopbaan de vraag te stellen of er binnen de sector voldoende financiële middelen te generen zijn om het hoofd 
boven water te houden of dat ‘Plan B’ ontwikkeld moet worden.

De creatieve professional kan worden geholpen met reflectie op het vermogen om een duurzaam inkomen te gene-
reren. Bij UWV en de grote gemeenten zou specifieke expertise op dit gebied in stand moeten worden gehouden.

Vanwege de geringe mogelijkheden om reserves op te bouwen zal de overheid moeten bijspringen om, indien nood-
zakelijk, ‘Plan B’ te realiseren. Vaak gaat het hierbij om eenmalige om- of bijscholingskosten. Dit is een goede maat-
schappelijke investering.
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De Fysiotherapeut
Pedro Alves Cardoso

De uit Portugal afkomstige Pedro 
Alves Cardoso is opgeleid als profes-
sioneel danser. Hij studeerde onder 
andere aan de Rotterdamse Dans-
academie Codarts. Pedro haalde in 
2010 zijn diploma en begon vervol-
gens aan een mooie, afwisselende 
carrière in de danswereld. Hij danste 
bij verschillende gezelschappen, 
waaronder Conny Danst, Het Inter-
nationaal Danstheater en de Opera 
van Amsterdam. Ook werkte Pedro 
voor buitenlandse gezelschappen, 
onder andere in Portugal, België en 
Oostenrijk.  

BEWEGING
We vragen Pedro wat hem in bewe-
ging bracht om te kijken naar andere 
mogelijkheden? “Uiteraard bracht 
de crisis minder werk. Dat voel je 
meteen.” Maar de crisis was niet 
het enige wat Pedro ertoe zette om 
rond te kijken naar andere toekomst 
opties. “Ook een blessure bracht mij 
tot het inzicht dat een professionele 
danscarrière niet voor altijd en eeu-
wig is. Het is een zeer zwaar beroep 
dat fysiek en mentaal het uiterste van 
je vergt. Blessures liggen altijd op de 
loer. Je lichaam is sterk en getraind 
maar ook kwetsbaar. Je realiseert 

je dat het ook zo afgelopen kan zijn. 
Dan ga je toch nadenken.” 

OPLEIDING FYSIOTHERAPIE
Pedro besloot actief verder te kijken. 
Via via kwam hij in contact met 
Esther van het Servicepunt. “Eigenlijk 
dacht ik dat het ingewikkeld zou zijn 
en traag zou gaan. Ik had er eerlijk 
gezegd niet zoveel fiducie in. Het 
tegendeel bleek echter waar. Het 
verliep allemaal veel sneller dan ik 
had verwacht. Mijn gesprekken met 
Esther hielpen mij enorm bij het ont-
wikkelen van nieuwe perspectieven. 
Ik wilde graag iets met beweging en 
met het menselijk lichaam. Daar heb 
je als danser toch veel affiniteit mee 
en ook ervaring mee opgebouwd. Je 
weet wat een lichaam kan en wat de 
zwakke punten en beperkingen zijn. 

“Sta open voor nieuwe 

mogelijkheden. 

Kansen komen dan 

eigenlijk vanzelf op je 

pad. En als dat gebeurt, 

grijp de kans dan.’’

Zo kwam Pedro bij fysiotherapie. In-
middels volgt hij een voltijd opleiding 
fysiotherapie aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Pedro: “Het verliep 
allemaal heel plezierig en soepel. 
Het Servicepunt ondersteunde mij 
bij de oriëntatie en accordeerde het 
scholingsverzoek waarmee ik me 
kon inschrijven voor de opleiding. Nu 
ben ik full time aan het studeren. Ik 
ontmoet nieuwe mensen. het is fijn 
om je weer helemaal te kunnen stor-
ten op nieuwe mogelijkheden. Ja, ik 
heb het enorm naar mijn zin.”

NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Pedro weet uit eigen ervaring dat 
het proces dat je door maakt op 
zoek naar andere mogelijkheden en 
perspectieven niet altijd makkelijk 
is. Hij heeft een advies voor men-
sen uit de sector die voor dezelfde 
keuzes staan. “Sta open voor nieuwe 
mogelijkheden. Kansen komen dan 
eigenlijk vanzelf op je pad. En als 
dat gebeurt, grijp de kans dan. Ook 
al weet je niet zeker of het de juiste 
keuze is. Ergens voor gaan is altijd 
beter dan niet kiezen en afwachten.”
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BEROEP OPLEIDING WENSBEROEP
Art director Hand lettering / Sign Painting cursus Verbreding vakgebied

Medewerker Behoud en Beheer Directiesecretaresse / Personal Assistant Directiesecretaresse / Personal Assistent 

Hoofd Bibliotheek Changemanagement Change Manager

Geluidstechnicus Pro AV Educatie Verdieping vakgebied Geluidstechnicus

Grafisch Vormgever Adobe Dreamweaver Webdeveloper

Manager Theater Fondsenaanvraag / Financieel management Zakelijk Leider

Hoofd Cultureel Erfgoed Fondsenwerver vervolgopleiding Fondsenwerver

Actrice Stemacteren Verbreding vakgebied

Actrice Fotoacademie Intensieve Basisopleiding Fotograaf

Actrice Zanglessen Verdieping vakgebied

Acteur Master Course Director Theater Producent / Regisseur

Markering / Communicatie mw Professionele adviesvaardigheden Communicatieadviseur

Markering / Communicatie mw Opleiding Master Educatie Docent Nederlands

Acteur Academie voor Psychotherapie: Intergratieve Coach Intergratieve Coach

Medewerker Behoud en Beheer Projectmanagement Projectleider 

Zakelijk Leider Dansgezelschap Diverse Horeca Opleidingen Horeca Ondernemer

Actrice Intergratieve Coaching ICM opleidingen Intergratieve Coach

Productieleider Theater Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

Acteur Workshop Stemacteren Stemacteur

Conservator Begeleiding naar Ondernemerschap Cultureel Ondernemer

Kunsthistoricus Begeleiding naar Ondernemerschap Cultureel Ondernemer

Acteur 12-daagse Grafische Cursus Grafisch Vormgever

Actrice Gyrokinesis Specialist Gyrokinesis

Beheerder Filmarchief Begeleiding naar Ondernemerschap Cultureel Ondernemer

Actrice Schrijfcursus / Camera acteren Verbreding vakgebied

Redacteur Communicatie en Social Media Communicatie \ Marketing medewerker

Musicus Meubelmaken Ontwerper en Bouwer Percussie-instrumenten

Zakelijk Leider Orkest Coaching on the job Directeursfunctie Directeur

Coördinerend Inspiciënt Traject Schipper Binnenvaart Binnenvaart Schipper

Documentatie informatieverzorger Excel Basis Administratief / Financieel medewerker

Danser Artemis-Stylist Media Stylist

Musicus Mediacoach Bibliotheek Professionals Bibliotheek medewerker

Project Assistent Collegegeld Communicatie / Strategie / Leiderschap PR / Communicatiemedewerker

Theaterprogrammeur Fundraising, Grantmaking and Sponsoring Cultureel Ondernemer Sponsorwerving

Technisch Coördinator Grootrijbewijs Vrachtwagen Chauffeur

BEROEP OPLEIDING WENSBEROEP
Beleidsmedewerker 1-jarig HBO-programma Rechten Juridisch medewerkster-beleidsmedewerkster

Coupeuse Imago stylist- cursus Personal styling Styliste

Producent / Zakelijk Leider Yoga Vidya Yoga docent

Acteur Professioneel Presentatie Coach Presentatie Coach

Hoofd collectie Opleiding tot Hardlooptrainer Hardloop Trainer

Docent Dans Docent Theatermaker verkort Theaterdocent

Productie / Projectleider Theater Masterclass Consumentengedrag Verdieping vakgebied Productieleider

Acteur School voor Presentatie Coaching Presentatie Coach

Secretaresse Communicatie / Sponsoring / Charitymarketing Cultureel Ondernemer

AV Technicus Houtbewerking Verbreding vakgebied

Acteur Adobe InDesign en Illustrator Digitaal Ontwerper

Algemeen medewerkster Conceptontwikkeling food Productontwikkelaar Voedingsmiddelen

Geluidstechnicus Cursus Geluid en de Geluidsystemen Geluidstechnicus / Speakermanagement

Zanger Klassiek Basistraining Professional Organizer Personal Organizer

Actrice Masterstudie training en development Trainer Psycholoog

Actrice Professionaliseren Scenarioschrijven Verbreding vakgebied

Theatermaker Registeropleiding Kindercoaching (SHO) Kindercoach

Musicus Audio opnames maken / Installatiemonteur Installatiemonteur TV / Telefoon / Internet

Directie assistent Cursus Praktijkdiploma Boekhouden Verdieping vakgebied Adm. Ondersteuning

Adviseur Musea / Erfgoed Fondsenwerving A Zelfstandig Cultureel Ondernemer

Danser Fysiotherapie Fysiotherapeut

Actrice Kemna / Stemna: Camera en Stem acteren Verdieping vakgebied

Actrice Opleiding Reisleider Reisleider

Productiemanager Docent Hogeschool Docent NT2

Kunstenaar / Beeldhouwer Grafische Vormgeving Verbreding vakgebied

Actrice PABO Docent

Productieleider Diverse Horeca opleidingen Ondernemer Horeca

Producent Animatie Begeleiding naar Ondernemerschap Cultureel Ondernemer

Dramaturg Masterclass Resultaatgericht Leiderschap Manager / Projectleider

Communicatiemedewerker Contentmanagement Contentmanager

Theatermaker Hoge School Kunsten Verdieping vakgebied

Overzicht opleidingen
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BEROEP OPLEIDING WENSBEROEP
Musicus / Componist Master in Compositie Verdieping vakgebied

Zakelijk leider Theatergezelschap Advanced dutch flower arrangement deel II Bloemist / Bloembinder

Danser Osteopathie Osteopaat

Conservator XML: theorie en toepassingen Verdieping vakgebied Conservator

Zakelijk leider Fiscaal / Europees / aanbesteding / algmeen recht Jurisrt Bezwaar en Beroep

Danser Nima A / Nima marketingcommunicatie B Communicatie medewerker

Beleidsmedewerkester Cultuur Fundraising / Grantmaking / Sponsoring Medewerkster Sponsorwerving

Restaurator Kunstvoorwerpen New methods of cleaning paintings, sculpture Restaurateur / Docent

Acteur Rechten aan de Erasmusuniversiteit Advocatuur

Actrice Projectmanagement Cultural Economics

Zanger Klassiek Coachings Opleiding Life Coach

Actrice Docent Theatermaker verkort Docent Theater

Actrice Master Kunst Educatie Kunsteducator

Musicus Barok Hobo Uitbreiding en verdieping vakgebied

Acteur Camera Acteren Verbreding vakgebied Acteren

Communicatiemedewerker Leergang Google Analytics Professional Verdieping vakgebied Communicatie

Productieleider Theater Docent Nederlands 2de graad Lerares Nederlands

Toneelspeler Hypnotherapeute Hypnotherapeut

Projectleider museum Prince2 Foundation Verdieping vakgebied Projectmanagement

Acteur Front-End Web Developer Web Developer

Communicatiemedewerker Fotofactory: Fotografie Fotografe

Projectmedewerker MBO Doktersassistent Dokterassistent

Marketing / Communicatie mw Google analytics / Search engine / Website bouwen Zelfstandig Ondernemer

Communicatieadviseur Meander uitvaartopleidingen Uitvaartbegeleidster

Danseres Lokai Shiatsu School Amsterdam Shiatsu Therapeut

Theater Producent Art Radar Certificate in Art journalism & writing 101 Kunst Jounalistiek

Regisseur Theater WordPress Website bouwen Webdesigner

Artistiek Leider Danstheater Essentie Coaching Coach

Kunsthistoricus Projectmanagement Verdieping vakgebied Archivering

Financieel administratief mw Medewerker personeelszaken Verbreding vakgebied

Bibliotheek medewerker Leergang Aankomend Records Management Records Manager

Actrice 2 daagse cameraworkshop 2014 Verdieping vakgebied Acteren / Stemmen

Acteur Workshop Stemacteren Verbreding vakgebied Acteren
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ENDING
Deze publicatie biedt:

• Een overzicht van ontwikkelingen rondom werkgelegenheid in de Kunst- & Cultuursector

• Praktische voorbeelden van transities na baanverlies

• Concrete aanbevelingen voor werknemers, werkgevers, opleiders en bestuurders
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