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Aan de woordvoerders Cultuur en 

De woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

        

 

 

Amsterdam, 12 september 2017

  

 

Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

De Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben een advies uitgebracht over 

versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, “Passie Gewaardeerd”.  

De raden hebben gewezen op de zorgwekkende inkomens- en arbeidspositie van veel van de 

mensen die in deze sector werken. Ook wezen ze op de grote, niet altijd gehonoreerde, 

bijdrage die de sector aan de Nederlandse economie en aan andere sectoren biedt.  Ze zien 

een disbalans tussen kwaliteit, inzet en maatschappelijke impact enerzijds en financiële 

waardering anderzijds. Beiden raden geven op 14 september a.s. een toelichting op dit 

advies aan de leden van de Tweede Kamer.  

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft intussen de sector gevraagd een 

arbeidsmarktagenda op te stellen, en daarbij SER en RvC te betrekken, niet alleen in de 

uitwerking van het advies, maar ook in de implementatie. De sociale partners, Federatie 

Cultuur en de Kunstenbond, die aanvrager zijn geweest van het SER-RvC-advies, zijn ook 

betrokken bij het opstellen van de arbeidsmarktagenda, die in lijn ligt met het SER-RvC-

advies en die dit najaar gereed is. 

 

Er is een grote bereidheid en betrokkenheid om de adviezen om te zetten in actie, om de 

arbeidsmarkt- problematiek in de culturele en creatieve sector aan te pakken en om de 

sterke punten verder uit te bouwen. De cultuursector is daar ook al mee gestart. Het 

vertrekpunt daarbij is dat de sector eerst kijkt wat zij zelf kan doen en dan pas derden 

aanspreekt, waaronder de overheid.  

 

Wij vragen u en het toekomstige kabinet om aan de uitwerking van de agenda mee te 

werken. De sector kan lang niet alles zelf oplossen. Bovendien heeft uitvoering van het advies 

consequenties:  

 Het halen van de doelstellingen van Passie Gewaardeerd, implementatie Fair Practice, 

leidt tot betere beloning, maar ook tot aanzienlijk hogere kosten, of een stevige krimp in 

het culturele en creatieve aanbod. Dat vraagt om politieke keuzes.  

 Het SER-RvC-advies geeft aan dat implementatie raakt aan verschillende 

beleidsdomeinen. Dat vraagt ook interdepartementale afstemming. Ook is de rol van 

lokale overheden van belang. Daarnaast is op onderdelen sectorspecifieke wetgeving 

onderwerp van implementatie. 
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 Tot slot vereist de aanbeveling tot sectorale proeftuinen om te experimenteren met 

oplossingen in arbeidsmarktvraagstukken medewerking van de overheid. Als sector, en 

als sociale partners in de sector denken wij dat juist ook die proeftuinen niet alleen van 

belang zijn voor de culturele en creatieve sector, maar ook hun meerwaarde kunnen 

hebben voor de arbeidsmarkt als geheel.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Kunsten ‘92  

 

 

 

 

 

Jan Zoet, voorzitter  

 

 

Federatie Cultuur*           

 
                                                   

 

 

 

 

Suzanne Lecaire-Noteborn, voorzitter                          

  

 

 

Kunstenbond     

                               

Jurre Schreuder, voorzitter 

 

 

   

*Federatie Cultuur bestaat uit: Cultuurconnectie; Koepel Opera; Museumvereniging; NGA 

(Nederlandse Galerie Associatie); NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten); VNPF 

(Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals); VSCD (Vereniging van Schouwburg- en 

Concertgebouwdirecties). 

 

 

 

 


