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Cultuursector in Nederland

Verkenning 2016:

veel lage lonen, zzp’ers, weinig uren etc.

Advies 2017

Oplossingen:

Vergroten verdienvermogen

bevorderen van inkomen

organiseren van de sector

meer inzet op duurzaamheid

Met actoren en deeloplossingen





 Er zijn naar schatting 5,5 miljoen mensen in Nederland 

die vrijwilligerswerk verrichten. Exacte gegevens over 

het aantal vrijwilligers zijn echter lastig te geven omdat 

de cijfers per onderzoek wisselen. Volgens het CBS 

schommelt het aandeel mensen van vijftien jaar en 

ouder dat minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk 

doet in de periode 2012-2014 rond de 50 procent39, 

maar in het tweejaarlijkse onderzoek Geven in 

Nederland lag dit aandeel in 2014 flink lager (37 procent) 

en daalt het sinds 201040. Ook het aantal uren dat 

mensen aan vrijwilligerswerk besteden, neemt volgens 

dit onderzoek af. Volgens het SCP verrichtte in 2012 en 

2014 10 procent van de Nederlandse bevolking van 

twaalf jaar en ouder vrijwilligerswerk in de culturele 

sector.





 SER 10/2016 werkende combinatie

 De markt voor persoonlijke dienstverlening is een 

omvangrijke en groeiende markt. Te verwachten valt dat 

de vraag naar deze diensten ook in Nederland verder zal 

toenemen





 Het  Canadian Supreme Court overwoog in dit verband 

al in een arrest van 9 april 1987: Work is one of the most 

fundamental aspects in a person's life, providing the 

individual with a means of financial support and, as 

importantly, a contributory role in society. A person's 

employment is an essential component of his or her 

sense of identity, self-worth and emotional well-being. 

Accordingly, the conditions in which a person works are 

highly significant in shaping the whole compendium of 

psychological, emotional and physical elements of a 

person's dignity and self respect.



Wet vrijwilligerswerk

 elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt 

verricht, ten behoeve van één of meer personen, andere 

dan degene die de activiteit verricht, van een groep of 

organisatie of van de samenleving als geheel; die 

ingericht wordt door een organisatie anders dan het 

familie- of privéverband van degene die de activiteit 

verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor 

dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een 

arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een 

statutaire aanstelling’.



Wat voegt een wet toe?

 Kern is dat het vrijwillig is. Of is dat in praktijk dan vaak 

niet zo?

 Welke onzekerheden probeert de wet op te lossen?

 Toch vooral dat soms van een arbeidsovereenkomst 

sprake is



Parallelen arbeidsmarkt/vrijwilligers

 Belangenloos?

 Onverplicht?

 Georganiseerd verband?

 Individualistischer? Studentenonderzoek

 Wel ‘meedoen’, maar juist in eigen kring en in eigen 

verkiezing.





Verkenning arbeidsmarktsector 2016

 De culturele sector is een aantrekkelijk werkdomein voor vrijwilligers. Omgekeerd zijn 

vrijwilligers van groot belang voor culturele instellingen. Bezuinigingen en een meer 

projectmatige werkwijze maken de inzet van vrijwilligers in toenemende mate nodig. 

Een aantal deelsectoren maakt daarom veel en steeds meer gebruik van vrijwilligers. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor openbare bibliotheken en musea, maar ook voor theaters 

en poppodia. In openbare bibliotheken bestaat inmiddels de helft van de 

medewerkers uit vrijwilligers en in musea is de inzet van onbetaalde krachten 

(vrijwilligers en stagiairs) tussen 2005 en 2013 met 82 procent gestegen. Bij de 

theaters en poppodia is het aantal vrijwilligers in de periode 2005-2014 met 78 

procent toegenomen en waren er in 2014 meer vrijwilligers dan werknemers actief. 

Voor de grote, en in sommige deelsectoren groeiende inzet van vrijwilligers in de 

culturele sector worden onder meer als verklaringen genoemd: meer beschikbare 

gepensioneerden en werklozen, toenemende belangstelling voor vrijwilligerswerk in 

de culturele sector, de introductie van nieuwe werkzaamheden/diensten en lagere 

budgetten van cultuurinstellingen. De groei van het aantal vrijwilligers kan erop wijzen 

dat zij betaalde krachten verdringen. Anderzijds kan de toename ook het gevolg zijn 

van de introductie van nieuwe werkzaamheden. Ook is het juist mede dankzij de inzet 

van vrijwilligers mogelijk bijvoorbeeld festivals (met bijbehorende werkgelegenheid) te 

organiseren. 



conclusies

■ In bepaalde deelsectoren zoals musea, bibliotheken, 

theaters en poppodia neemt het aantal vrijwilligers toe; 

enerzijds kan dit te maken hebben met nieuwe, nog 

onbetaalde werkzaamheden waarvoor vrijwilligers worden 

ingezet; anderzijds kan dit een aanwijzing zijn dat in 

sommige deelsectoren verdringing van betaalde krachten 

plaatsvindt. 

■ Er zijn signalen dat voor een aantal specifieke 

activiteiten meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van 

stagiairs en dat pas afgestudeerden via onbetaalde stages 

en werkervaringsplaatsen hun kansen op de arbeidsmarkt 

proberen te vergroten.





conclusies:

 Vrijwilligerswerk is ook ontplooiing / zelfverwerkelijking 

etc.

 Concurreert dus met reguliere arbeid; Is deels 

vervanging van betaalde arbeid

 Wordt vaak als echt werk gezien en ontwikkelt zich in 

vergelijkbare lijnen

 Draagt 




