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Arbeid en inl~olllen 
in de podiumkunsten 

Door Nico van Rossen 

I
nde nadagen van de verzorgings
staat komt de nadruk meer en meer 
te vallen op de plichten van de in

dividuele burger. De opgebouwde en juri
disch verzekerde rechten blijven nog wel 
bestaan, maar worden dermate stevig in
gebed in hele stelsels van voorwaarden, 
dat het gevoel ergens toe een recht te heb
ben bij veel mensen weg raakt. In toene
mende mate zijn zij gedwongen een ver
liesrekening op te maken. Het woord 
'winstrekening' is allang uit hun maat-

Hoe staat het met het denken dan ook moeten gaan 'impulsen voor een 
nieuwe structuur' in plaats van nieuwe 
impulsen voor de bestaande structuur. De 
infrastructuur die is geschapen rond ar
beid en inkomen is aan vernieuwing toe. 
Alleen zal met recht van het begrip 'duur
zaamheid' kunnen worden gesproken. 

over arbeid en inkomen? 
Is er mimte voor een andere 

wijze van beschouwing en 
zou er een andere aanpak 
nwgelijk zijn, bijvoorbeeld 

bij de podiumkunsten? 
Er lopen op dit moment verschillende pro
cessen naast en door elkaar. Het is even
wel van belang de verschillende zaken uit •. -----------------------------e 

schappelijke woordenboek geschrapt. 
Het is een frustrerende ontwikkeling, in de eerste plaats voor de 
betrokkenen zelf en leidt zowel tot apathie als tot berekenend ge
drag en soms, in kleine kring, tot verzet. Het gevoel tot de ver
liezers te behoren is immers dodelijk voor de creativiteit, waar
over elk mens in wezen beschikt. De creatieve energie waarover 
men, onder de hevige maatschappelijke en psychische druk nog 
beschikt, wordt aangewend om eigen spelregels te maken. Waar
bij overigens het gevoel blijft bestaan iets te doen wat eigenlijk 
niet mag. 
Toch moet het mogelijk zijn om de creativiteit op een andere ma
nier te gebruiken, dat wil zeggen niet in verdedigend opzicht, 
maar toekomstgericht. Of dat lukt, heeft veel te maken met het 
vijandsbeeld dat wordt gehanteerd. Het spook van de werkeloos
heid is er zo een en dit blijft ongrijpbaar zolang we het op de tra
ditionele manier blijven benaderen. Wie zijn strijdwijze tot in alle 
details inricht naar de kenmerken van de vijand, die maakt zich 
afhankelijk. Men moet kunnen blijven vertrouwen op de eigen 
kracht. Een voornaam middel is dan ook gelegen in het minstens 
ten dele negeren van het spook. Het is nodig de ruimte vrij te 
maken voor de aanwending van de eigen kracht. Zo kunnen on
vermoede openingen worden gecreëerd. 
Natuurlijk is er de laatste jaren veel geprobeerd om de werkloos
heid terug te dringen. Terugploegregelingen, banenpool-syste
men, tijdelijk werken met behoud van uitkering, het aanbrengen 
van andere verbanden tussen de actoren in de marktsector - en 
wat dies meer zij. De verschillende verkiezingsprogramma's voe
gen er nog enige suggesties aan toe. De overeenkomst tussen al 
deze maatregelen is niet alleen dat zij meestal een tijdelijk ka
rakter dragen, maar vooral dat zij het systeem als zodanig intact 
laten. Het gaat om zijsprongen of noodverbanden, naast en in aan
vulling op het bestaande systeem. Het is een overwegend verdedi
gende houding, die neerkomt op redden wat er te redden valt'. 
Van zo'n houding valt dus weinig nieuws te verwachten. Het zou 
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elkaar te houden. 'Overheid op afstand', 
decentralisatie en efficiency hebben in 

principe niets te maken met de houding en de mogelijkheden van 
de burger. Je kan h~t bestuur wel dichter bij de burger willen 
brengen, maar dat is slechts één kant van het verhaal. Een over
heid die bezuinigingen als beleid presenteert - dat is wat ik waar
neem - en op grond daarvan verantwoordelijkheid van de burger 
eist, ook op tal van niet-financiële terreinen, zal op weinig begrip 
stuiten. 
Een beweging als in het onderwijs, ik doel op de autonome en be
drijvige school, ontmoet niet allerwegen begrip. Dat heeft alles te 
maken met de houding waarmee men in het leven is komen te 
staan. Het feit dat mensen opeens weer geacht gaan worden hun 
zaakjes zelf te regelen is geen vanzelfsprekendheid. Twee rede
nen zijn daar in elk geval voor aan te wijzen. Men is, ik generali
seer uiteraard, niet gewend de zijn eigen vrijheid vorm te geven, 
vertrouwd als men is met het woud van regels en verplichtingen 
die de bedrijfsvoering van gesubsidieerde instellingen al zo lang 
bepalen. Deze vrijheid is nieuw en vergt aanpassing. Maar dan 
rijst vervolgens de vraag om wat voor soort vrijheid het moet 
gaan, om wàt voor autonomie. De tijd van het ieder voor zich is 
voorbij. In vroeger tijden kon daar nog aan toegevoegd worden 'en 
god voor ons allen', maar die tijd keert niet meer terug. Ook re
gelmatig gehanteerde begrippen als 'de verantwoordelijke burger' 
en 'zelfredzaamheid' schieten schromelijk tekort. Deze verwijzen 
naar normen uit een vroegere fase van de ontwikkeling van de 
samenleving en schijnen op te roepen tot een ouderwetse vorm 
van individualiteit, die in onze tijd alleen maar kan uitmonden in 
het 'ieder voor zich'. 
Zelfs de laatste variant, die van de zelfregulering, smaakt mij 
niet goed genoeg. Zelfregulering betekent dat je jezelf onderwerpt 
aan de regel. Met andere woorden, het impliceert te sterk een 
vorm van afhankelijkheid. Weliswaar is enigerlei afhankelijkheid 
niet te vermijden, iedere burger maakt immers deel uit van 
verschillende systemen. Maar deze systemen kunnen veranderen 
en doen dat ook. Het gaat dan om de richting waarin zij moeten 
veranderen, wat om sturing vraagt. En dit laatste is op dit mo
ment het enige woord waarin ik het nodige van een vruchtbare 
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De regisseur aan het werk 

nieuwe mentaliteit terugvind. Om te kunnen sturen is het noodz
akelijk dat mensen in elk geval zichzelf kunnen sturen: 
zelf sturing dus. En omdat een ieder deel uitmaakt van meerdere 
systemen zal men over de eigen gewilde richting moeten praten 
met anderen: wat communicatieve zelf sturing heet.(l) Dit gaat 
net zo hard voor individuele burgers op als voor organisaties en 
zelfs voor 'sectoren'. Een actieve en open instelling, gericht op 
uitwisseling en produktieve confrontatie met anderen. Ik wil niet 
al te pessinllistisch klinken, maar het lijkt mij evenwel dat het 
nog enige tijd kan duren voordat we zover zijn. 

De podiumkunsten als proefterrein 

Wat heeft dit alles nu te maken met arbeid en inkomen in de podi
umkunsten? Véél, zoals ik hoop duidelijk te maken. De podium
kunsten kennen een aantal kenmerken die niet in andere pro
duktie-sectoren voorkomen. Juist die afwijkingen zouden de ruim
te kunnen scheppen voor vernieuwing. De mentaliteit in de kunst
wereld is echter niet anders dan die daarbuiten: veel richtingloos
heid en veel aandacht voor het verdedigen van eigen belangen. 
Aan de basis van het debat over de arbeidsparticipatie staat de 

(1) Ik " eb dit begrip uiet zelfgemullt. Menleze de inspirerellde Vlaalll.'!e fj,
losoof Arnold Comelis, ell dall vooral diens 'Logica valt "et gevoel' (1993). 

vraag of volledige werkgelegenheid nog wel een realistische doel
stelling is. De meningen lopen uiteen en ikzelf ben daarover niet 
optinllistisch. Voor de inrichting van de toekomst blijkt het dan 
ook buitengewoon veel uit te maken welke van de twee opvattin
gen je toegedaan bent. De aanhangers van de volledigheidsge
dachte presenteren oplossingen die binnen het bestaande sys
teem vallen. Dit geldt óók voor het verkiezingsprogramma van 
D66, vandaar dat het economische hoofdstuk opent met de para
graaf 'nieuwe impulsen voor de structuur'. Degenen die evenwel 
de gedachte aan volledige werkgelegenheid laten varen, komen 
met de meeste vernieuwingen. Zij zijn het die 'impulsen voor een 
nieuwe structuur' presenteren. Dat ik deze toepas op het gebied 
van de podiumkunsten heeft niet alleen te maken met het feit dat 
ik die wereld en het beleid van nabij ken, maar vooral met het ge
geven dat volledige werkgelegenheid in deze sector nu eenmaal 
niet bestaat. Ik kom hier zo op terug. 
De manier waarop inkomensvorming in de podiumkunsten 
plaatsvindt, verschilt niet wezenlijk van hoe dit in andere pro
duktie-sectoren geschieden dat maakt een vergelijking goed mo
gelijk. Alleen, de financieringsbasis is anders, die bestaat in 
hoofdzaak uit directe of indirecte overheidssubsidie. Vanwege 
deze combinatie, afwijking èn overeenkomst, wil ik nu op de 
sector podiumkunsten een beoogde verandering van het systeem 
projecteren. Waarmee ik hoop de geijkte discussie te vermijden. 
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Werk en werkloosheid, in alle schakeringen, zijn tenminste sinds 
de jaren zeventig in de podiumkunsten een vertrouwd onder
werp van gesprek. Ik ken geen recente cijfers (cijfers vormen al
tijd een apart probleem in de kunsten), maar ik meen dat meer 
dan de helft van de tot podiumkunstenaar geschoolden regel
matig werkloos is. Natuurlijk is dit een ongenuanceerde voor
stelling van zaken. Veel kunstenaars, de meesten tegenwoordig, 
werken in projecten. Maar er zijn er dan ook maar weinig die 
jaar in jaar uit volledig werken. Ik vermoed dat zeer langdurige 
dienstverbanden alleen nog voorkomen bij de symfonie-or:)i~sten. 
De meesten doen een paar projecten betaald en dan we~r even 
niets of men verricht onbetaald werk. 
Die perioden van werkloosheid zijn een structureel verschijnsel 
èn structureel onoplosbaar, zo zit het systeem nu eenmaal in el
kaar. De verklaring hiervoor is tweeledig. Niet de minst belang
rijke is dat nogal wat kunstenaars van afwisseling houden en 
dus kiezen voor werk bij uiteenlopende werkgevers. Dat was tot 
1970 anders, toen stroomden de meeste afgestudeerden door 
naar de bestaande gezelschappen, om daar gedurende lange tijd 
te werken. Maar die situatie bestaat niet meer. Zelfs de gezel
schappen bestaan niet meer in de vertrouwde vorm; zij zijn, in 
hun huidige formatie, niet langer dan vier jaar achtereen zeker 
van hun subsidie. De tweede verklaring is evenwel van algeme
ne aard: er is niet genoeg betaald werk voor alle tot kunstenaar 
opgeleide personen. Dat leidt tot vroegtijdige uitval en tot perio
den van werkeloosheid. Of deze werkloosheid ook een totale in
activiteit tot gevolg heeft is overigens zeer de vraag. In elk geval 
betekent het dat kunstenaars voortdurend switchen tussen be
taald werk en een uitkering, WW of Bijstand. Het (tijdelijk) le
ven van een uitkering veroorzaakt dan wel een verandering in 
de inkomenssituatie, maar heeft lang ,niet altijd een verminde
ring van arbeidsparticipatie tot gevolg. 
Deze laatste opmerking is te meer van belang omdat aan arbeid 
nog altijd de belangrijke functie van maatschappelijk en sociaal 
'bindmiddel' wordt toegekend. Volgens het WRR-rapport 'Een 
werkend perspectief moet nu daartoe aan een aantal voorwaar
den voldaan zijn. Arbeid moet zorgen voor voldoende inkomen, 
een bron zijn voor sociale contacten, maatschappelijke erken
ning opleveren èn zorgen voor een individuele identiteit. Het 
zijn deze overwegingen die tegelijkertijd bijdragen aan de 
mentale tegenstelling tussen het streven naar arbeidspartici
patie en de invoering van een basisinkomen. Waarom? Simpel 
omdat een basisinkomen gelijkgesteld wordt aan een arbeids
loos inkomen. 
Met deze conclusie ben ik aangekomen bij de tweede uitzonde
ringssituatie van de podiumkunsten. Niet alleen is het ontbre
ken van volledige werkgelegenheid een gegeven, er is bovendien 
in overwegende mate sprake van een situatie waarin werk on
voldoende of geen inkomen oplevert. Tot op heden fungeert het 
stelsel van sociale zekerheid als 'vangnet' voor de podiumku
nstenaars en dus als een basisinkomen. Ik zou het woord vang
net, dat een verdedigende term is, dan ook liever vervangen 
door 'vertrekpunt'. Want juist dankzij de als een basisinkomen 
fungerende uitkeringen - voor starters is dat de eerste vijf tot 
zes jaar vrijwel altijd de Bijstand - kan een danser, acteur of re
gisseur zijn aanleg of bekwaamheid in de beroepspraktijk ver
der ontwikkelen. De geponeerde tegenstelling tussen basisinko
men en arbeidsparticipatie is voor deze sector feitelijk niet op 
zijn plaats. De tijd lijkt dan ook aangebroken voor een bewuste 

combinatie van deze twee begrippen: arbeidsparticipatie en ba
sisinkomen kunnen hand in hand gaan. 

Arbeidsparticipatie èn basiskomen als strategie 

Voor het streven naar méér of volledige werkgelegenheid han
teert men in het algemeen twee soorten oplossingen. De ene 
komt neer op de vereiste van méér produktie. Daarvan is in de 
podiumkunsten geen sprake, integendeel, de overheid tracht 
juist langs indirecte weg het aantal kunstenaars en daarmee de 
hoeveelheid gesubsidieerde produktie terug te dringen. Boven
dien kennen de podiumkunsten al geruime tijd geen volledige 
werkgelegenheid. De tweede methode is die van herverdeling 
van werk. Buiten de kunsten gaat de discussie vooral over korte
re arbeidstijden (gepaard met loonmatiging, vermindering of af
schaffing opheffing van het minimumloon, et cetera) om zodoen
de banen te creëren en de hoeveelheid betaald werk over zoveel 
mogelijk mensen te spreiden. 
Binnen de podiumkunsten vindt de herverdeling van arbeid 
reeds plaats doordat kunstenaars afwisselend wèl en niet be
taald werken. Het effect is hetzelfde, maar het systeem verschilt. 
Voor kunstenaars, die niet of te weinig betaald werk verrichten, 
staan tot op heden twee routes open. De ene is omscholing, het 
lot dat ook buiten de kunstensector steeds meer mensen dreigt 
te treffen. Omscholing waarvóór blijft is overigens de vraag. De 
tweede route is dan het doen van een beroep op het sociale ze
kerheidsstelsel, als louter vangnet hetzij als middel om te wer
ken met behoud van uitkering. In dit laatste geval kan de kun
stenaar zijn kunst op peil houden voor nieuwe betaalde projecten 
of voor betere tijden. In zijn algemeenheid fungeert het stelsel 
van uitkeringen naast en aanvullend op methoden om inkomen 
uit betaald werk te verkrijgen. 
Cruciaal in deze hele gedachtengang is de gelijkschakeling van 
maatschappelijke participatie met het verrichten van betaald 
werk. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, zoals banenpools 
en terugploegregelingen, maar zij fungeren als een bypass. In de 
kunsten is dat in principe niet anders. Ik zie geen andere weg 
voor een structurele oplossing van de situatie dan door het aan
brengen van nieuwe en andere verbanden tussen arbeidspartici
patie en inkomensvorming. Mentaliteitsverandering is hiervoor 
een belangrijke voorwaarde, maar zoals bekend is de verande
ring van mentaliteit meestal het resultaat en niet het begin van 
een proces. De onterechte tegenstelling tussen basisinkomen en 
arbeidsparticipatie dient daarom vóór alles in de praktijk zelf op
geheven te worden. 
Er klinken het laatste jaar voorzichtige geluiden om te experi
menteren met het basisinkomen, tot in enkele verkiezingspro
gramma's toe. Ik ken geen sector die zich, gezien de specifieke 
omstandigheden, zo goed leent voor een experimentele invoering 
van een basisinkomen als juist de (podium)kunsten. (Uitgezon
derd misschien de horeca, maar daar ligt de afgrenzing van de 
sector weer moeilijk door de veel vagere beroepskwalifikaties.) 
Het lijkt mij de moeite waard om hardop na te denken over een 
vernieuwing van de infrastructuur van arbeidsparticipatie en in
komensvorming, met de (podium)kunsten als proefgebied. 
Het is hier niet mijn bedoeling een uitgewerkt systeem te pre
senteren. Het gaat me veel meer om een discussie over de moge
lijke richtingen. Het feit dat dit verkiezingsjaar hiertoe enkele 
openingen schijnt te bieden, is daar mede debet aan. Daarom 
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volsta ik met het doen van een aantal suggesties voor een 
nieuwe, duurzame infrastructuur: 

een volledige individualisering van de podiumkunstfinancie
ring, met behulp van de invoering van een basisinkomen; 

het aanbrengen van een automatische verbinding tussen het 
basisinkomen en de verdiensten uit arbeid. Dus niet het inleve
ren van basisinkomen tegen de inkomsten uit werk, beide be
standdelen zouden bij elkaar moeten worden opgeteld. De nor
men voor de hoogte van het totale inkomen vloeien voort uit be
staande CAO's; 

de aanpassing van de normering en hoogte van de (pro
ject)subsidies; 

een individualisering leidt tot invoering van een produktieve 
en cumulatieve economische waarde per persoon en deze zelf
standigheid bevordert het maken van eigen afwegingen door de 
kunstenaar (wáár zet ik mijn waarde in) en stimuleert het prin
cipe van zelfsturing; 

een vermindering van bureaucratie, door de twee tot nog toe 
gescheiden en statische stelsels te vervangen door één nieuw, 
flexibel stelsel; 

het stimuleren van de zelfregulering van de sector is moge
lijk door het instellen van een eigen Bedrijfsvereniging Kunst & 
Cultuur; de huidige tendens tot regionalisering van de sociale 
fondsen zou wel eens strijdig kunnen zijn met de wens tot zelfbe
heer; 
• voor de financiering van een nieuwe infrastructuur zijn in 
principe zowel de huidige kunstsubsidies als de middelen van de 
sociale fondsen beschikbaar, waarbij het uiteraard noodzakelijk 
is om een totale omvang vast te stellen. 

Twee, ontoereikende, voorbeelden als voorbeeld 

Natuurlijk ben ik niet de eerste die zijn gedachten over dit on
derwerp laat gaan. Hier en daar zijn plannen en ik ken één re
cent voorbeeld van een systeem dat gebruik maakt van een aan
tal van de zojuist genoemde suggesties. 
De huidige relatie tussen kunstsubsidiëring en sociale zekerheid 
is niet vrij van paradoxen. Er is een voortdurende neerwaartse 
druk op de overheidsuitgaven, die in de kunstwereld net zo sterk 
werkt als elders. Deze beweging leidt tot een eerder terugvallen 
op de bijstandsuitkering en tot verplichte omscholing. Tegelij
kertijd maakt het systeem waarmee de subsidiegelden verdeeld 
worden, intensief gebruik van het stelsel van de sociale zeker
heid. Kunstproduktie zou niet kunnen bestaan zonder WW of 
Bijstand. Indien deze mogelijkheid er niet was, dan zou het 
aantal kunstenaars binnen de kortste keren zijn uitgedund tot 
een voor ieder onaanvaardbaar laag niveau. Het zou de stilstand 
van elke ontwikkeling betekenen en met name voor de starters 
zou de kunstmarkt tot in lengte van jaren gesloten blijven. 

Tegen deze achtergrond is er in het afgelopen jaar in de beelden
de kunst-sector een regeling van beperkte omvang tot stand ge-

komen, waarbij uitkeringsgelden worden aangewend om in de 
sfeer van de kunstproduktie een, bepaald, resultaat te bereiken. 
Het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst 
werkt met een 'rekening courant systeem'. Voor een gelimiteerd 
aantal startende kunstenaars is, onder bepaalde voorwaarden, 
gedurende hun loopbaan tweemaal een bedrag van f 55.000,- als 
basis-stipendium beschikbaar, dat bedoeld is om het gebrek aan 
inkomen uit arbeid tijdelijk op te vangen. De kunstenaar mag 
zelf weten wanneer hij geld van deze rekening opneemt. Zeker is 
dat het bedrag nooit hoger wordt. Als hij zijn stipendium heeft 
verbruikt en terug dreigt te vallen op bijstandsniveau, omdat hij 
er onvoldoende in slaagt van zijn werk te leven, dan zijn de mo
gelijkheden uitgeput. In dat geval wordt hij geconfronteerd met 
de eis tot omscholing. De legitimatie van deze regeling is dus 
tweeledig. Enerzijds ontstaat er een flexibeler situatie en an
derzijds zijn er harde grenzen gesteld aan de toegankelijkheid en 
duur van de regeling. Vooral vanwege de tweede reden was de 
overheid bereid om er aan mee te werken. 
Eind 1993 zag een wat ruimer opgezet plan het licht, opgesteld 
door ondermeer de Kunstenbond FNV en de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen. Hun plan voor een 'Basisfonds' is ge
richt op de gehele kunstsektor. Terecht, omdat het verschijnsel 
van (terugkerende) werkloosheid over de hele breedte voorkomt, 
zij het niet voor elke discipline in dezelfde mate. Volgens dit plan 
ontvangt ieder kunstenaar een basisbeurs ter hoogte van 50% 
van het minimumloon, waarbij bijverdienen is toegestaan. Ver
der moet de kunstenaar aan allerlei beroepskwalifikaties blijven 
voldoen en als zijn zelfstandig verworven inkomen hoog genoeg 
is, dan is het de bedoeling dat hij niet langer van de voorzienin
gen van het Basisfonds gebruik maakt. Een onbeperkt gebruik 
van het Fonds is dus niet mogelijk. Het Basisfonds is door de op
stellers nadrukkelijk gepresenteerd als een cultureel-econo
mische regeling en niet als een sociale regeling zoals de ABW. 
Het dient een voorziening te zijn buiten de Bijstandswet. Merk
waardig is dan ook dat de financiering van het plan zou moeten 
geschieden met middelen uit de bij standskas , maar misschien 
ligt dat aan de presentatie van het plan. 
Hoe vernuftig of.sympathiek deze ideeën ook zijn, er kleeft in 
mijn ogen één belangrijk bezwaar aan. Het rekening-courant 
systeem is leuk, maar lost structureel niets op, omdat het 
bestaande systemen intact laat. Er vindt slechts tijdelijke uit
schakeling plaats. Het Basisfonds-Plan gaat een stuk verder en 
voldoet aan verschillende van de door mij genoemde criteria. Het 
belangrijkste bezwaar blijft, dat het uitdrukkelijk gepresenteerd 
wordt als een voorziening naast de ABW, terwijl ik graag een 
voorziening zou zien die de ABW incorporeert. Het Basisfonds is 
zo een extra voorziening, die extra bureaucratie oplevert. Maar 
wellicht maakt het een kans in de typisch Nederlandse wijze van 
besluitvorming, die zich nu eenmaal van compromis naar com
promis schijnt te moeten voortslepen. In dat geval zou het een 
stap in de door mij gewenste richting kunnen zijn, een impuls 
voor een nieuwe verhouding tussen arbeid en inkomen . • 

--------------------------------------31--------------------------------------
IDEE - MAART '94 

1 1 




