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Voorwoord
Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de economische crisis en bezuinigingen heeft de Raad voor Cultuur (RvC) in zijn Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder
aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning
uit te willen voeren naar de arbeidsmarktsituatie in de cultuursector. De minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit initiatief ondersteund. Zij
heeft beide raden gevraagd om in de verkenning in elk geval aandacht te schenken
aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers,
stagiairs en vrijwilligers in de culturele sector.
De raden concluderen dat de arbeidsmarktsituatie in de culturele sector zorgwekkend is. De combinatie van dalende werkgelegenheid, een relatief hoge kans op
werkloosheid, lage en dalende inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor
werknemers en zzp’ers, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij
arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw maakt de positie van
werkenden kwetsbaar.
Veel trends en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn in de culturele
sector uitvergroot zichtbaar. Deze verkenning is daarom niet alleen relevant voor
de sector zelf, maar ook voor de economie als geheel.
De verkenning geeft naar ons idee goede aanknopingspunten om tot aanbevelingen
te komen over de aanpak van structurele problemen op de arbeidsmarkt. Beide
raden zijn graag bereid daarover te adviseren. De RvC zal de uitkomsten van
deze verkenning op korte termijn gebruiken om tot een advies te komen over de
besteding van twee miljoen euro die eenmalig per amendement van de Tweede
Kamer beschikbaar is gekomen voor de verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt.
In november 2015 hebben in het kader van de verkenning vier rondetafelgesprekken plaatsgevonden. Hierbij schoven onder andere werkgevers/opdrachtgevers en zelfstandigen uit de culturele sector, vertegenwoordigers van brancheen koepel-organisaties en deskundigen uit de wetenschap en overheid aan. Wij
danken de deelnemers voor hun inbreng; zij hebben de discussie verrijkt.
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De verkenning is voorbereid door een commissie – met leden namens de SER en
namens de RvC – onder voorzitterschap van prof. mr. Evert Verhulp. Wij danken
Evert en de leden van de commissie voor het vele werk dat zij in relatief korte tijd
hebben verricht.

Mariëtte Hamer
Voorzitter SER
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Joop Daalmeijer
Voorzitter Raad voor Cultuur

