Hoe komt de
cultuursector
uit de corona
crisis?
Rogier Brom, Bjorn Schrijen

Hoe k om t de
cultuursector uit
de corona crisis?

16 april 2020

In de dagen na 12 maart 2020 viel het
openbare culturele leven in Nederland in
één keer stil. In theaters bleven de spotlights
uit, in musea werden de kunstwerken niet
langer bewonderd en in klaslokalen klonk
geen muziekles meer. Door vrijwel alle
evenementen op de culturele kalender ging
noodgedwongen een rode streep en voor
betaalde freelancers in de sector verdwenen
inkomsten als sneeuw voor de zon. De
gevolgen van de coronacrisis voor de
cultuursector zijn op de korte termijn groot,
maar wat betekent de huidige situatie op de
langere termijn voor de sector? En wat
kunnen we doen om nadelige gevolgen
zoveel mogelijk te verzachten?

Dat de coronacrisis direct een grote impact zou hebben op

sector. Onder andere Berenschot en SiRM kregen daarbij de

de cultuursector, werd vanaf 12 maart snel duidelijk.

opdracht om de schade te inventariseren en te kijken naar de

Ongewisser was op dat moment echter wat de gevolgen

aansluiting van de generieke maatregelen van het kabinet op

voor de langere termijn zouden zijn. En zelfs nu – ruim een

de praktijk in onze sector. Een bedrag dat al meermaals

maand later – is die toekomst nog hoogst onzeker. Niet alleen

genoemd, is een inkomstenderving tot 1 juni van 969 miljoen

omdat onbekend is wat het verdere verloop van de

euro voor de sector als geheel, zonder de mediasector.1

coronapandemie is en hoelang daarmee samenhangende

Inmiddels zijn extra middelen voor de cultuursector

maatregelen van kracht blijven is, maar bovenal ook omdat

toegezegd, maar onduidelijk is nog in hoeverre deze de

die toekomst voor een groot deel afhankelijk is van de

financiële klappen die de sector krijgt kan opvangen.. Daarbij

(politieke) keuzes die nu gemaakt worden.

kan worden opgemerkt dat naarmate de onduidelijkheid over
concrete sectorspecifieke maatregelen aanhoudt, de gevolgen

Om goede keuzes te kunnen maken, is het van belang om zo

steeds groter zullen zijn omdat benodigde aanpassingen nog

scherp mogelijk inzicht te hebben in de directe en indirecte

niet goed ingevoerd kunnen worden.

gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector op zowel
de korte als de lange termijn. Op basis daarvan kan vervolgens

Als kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid wil de

geanalyseerd worden aan welke beleids- en steunmaatregelen

Boekmanstichting de komende maanden samen met partners

behoefte is, en kan de effectiviteit van reeds aangekondigd

bijdragen aan de kennis die nodig is om het inzicht in de

beleid geëvalueerd worden. Hierbij is al veel werk verzet. Vele

gevolgen van de coronacrisis te versterken. In dit artikel doen

brancheverenigingen en andere organisaties initieerden

we daar een eerste aanzet toe. Ons doel is daarbij tweeledig.

enquêtes om de eerste ervaringen in het veld te peilen. Vanuit

Ten eerste inventariseren we wat we op dit moment al weten

een taskforce culturele en creatieve sector – met daarin de

over de gevolgen van de coronacrisis en welke aanvullende

Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie

kennis op korte termijn nodig is om de negatieve effecten zo

Cultuur en Kunsten ’92 – wordt daarnaast hard gewerkt aan

goed mogelijk het hoofd te bieden. Daarbij baseren we ons

het inzichtelijk maken van de meest urgente noden in de

op de resultaten van verschillende meldpunten die vanuit de

1

Zie bijvoorbeeld Burghoorn 2020.
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Boekmanstichting en andere organisaties zijn uitgezet,

Gevolgen va n de corona crisis op de k orte term ijn

Vragen voor de
kortere termijn

aangevuld met andere artikelen en analyses die de afgelopen
maand zijn verschenen. Ten tweede gaan we nader in op wat

Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus stopte

we juist nog niet weten: vragen die volgens ons beantwoord

de ticketverkoop, werden opdrachten geannuleerd en sloten

moeten worden om de gevolgen van de coronacrisis op de

winkels hun deuren. Voor veel organisaties, ondernemers en

langere termijn beter in beeld te krijgen en beleid adequaat in

werkenden in de culturele sector vielen inkomsten in één keer

te kunnen richten. Deze vragen worden weergegeven naast

gedeeltelijk of volledig weg. Hierbij is bovendien vaak sprake

de

een

van een keteneffect: wanneer bijvoorbeeld een theater sluit,

onderzoeksagenda voor de komende tijd kunnen vormen.

lopen ook leveranciers en freelancers die normaal gesproken

Naast wat we nu al weten over effecten, kijken we aan het

goederen en diensten zouden leveren inkomsten mis

eind van dit artikel dan ook naar welke maatregelen nu al

(Berenschot 2020). De financiële schade die getroffenen in

In welke mate en op welke

getroffen en welke vragen de grootste prioriteit hebben om

verschillende enquêtes rapporteren, verschilt sterk van bedrijf

manier weten culturele

beleid voor verdere maatregelen zo goed mogelijk te voeden.

tot bedrijf en van persoon tot persoon: van enkele tientjes tot

Hiermee kunnen de verschillende onderzoeksinspanningen

honderdduizenden euro’s. Voor de sector als geheel is het

bovendien zo goed mogelijk worden afgestemd.

echter duidelijk dat het totaal van de gederfde inkomsten

lopende

tekst,

en

zouden

als

het

ware

Hoe krijgen we een zo goed
mogelijk beeld van de
gederfde inkomsten, ook na 1
juni?
Wat betekent de coronacrisis
voor de werkgelegenheid in
de culturele sector?

organisaties en ondernemers
gemiste inkomsten door
andere inkomsten te
ondervangen?

buitengewoon omvangrijk zal zijn – op het moment van
Daarbij is het echter goed te benadrukken dat de

schrijven ligt deze schatting zoals gezegd op 969 miljoen euro.

cultuursector omvangrijk en divers is, en ontwikkelingen

Onderstaande tabel 1 bevat een overzicht van wat

binnen de coronacrisis elkaar bovendien snel opvolgen. Dat

specifiekere,

maakt het lastig om de actualiteit volledig in een analyse te

kunstdisciplines en regio’s.

vangen. Wel bieden we een eerste bundeling van de vele
verschillende inzichten die zijn opgehaald om daarmee een
startpunt te geven voor een meer centrale plek om de
ontwikkelingen te monitoren.
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vroege

schattingen

voor

verschillende

Laten mensen abonnementen
en lidmaatschappen voor
culturele diensten en
verenigingen in deze periode
doorlopen of zetten ze deze
(tijdelijk) stop?

Vragen voor de

Ta bel 1. Overzicht va n ingescha tte ink om stderving in

al. 2020, LKCA 2020, Wensink et al. 2020, NVBF 2020, Museumvereniging

kortere termijn

verschillende bra nches , gesorteerd op peilda tum

2020, Respons 2020, FDN 2020 en Waalen 2020.

Schenken mensen meer aan
cultuur, bijvoorbeeld door
‘vriend’ te worden of het geld
van geannuleerde tickets niet
terug te vragen?
Hoe gaan fondsen en
sponsors van culturele
organisaties om met de
huidige periode?
In welke mate blijven
werkgevers en opdrachtgevers
werknemers, zelfstandigen en
leveranciers doorbetalen?

B ra nche
Limburgse culturele
organisaties
Galeries
Culturele
verenigingen
Zzp’ers in de
culturele sector
Bioscopen en
filmtheaters
Musea

Hoe groot en acuut zijn de

Publieksevenement

liquiditeitsproblemen van

en

organisaties, ondernemers en
werkenden in de culturele
sector?

Filmdistributeurs
Brabantse culturele
organisaties

P eilda tum

Scha de

20 maart

1,7 miljoen euro

20 maart

uiteraard pas met meer zekerheid vastgesteld worden
wanneer deze periode ten einde is en het openbare culturele

> 50% van de

leven zijn weg weer kan vervolgen. Om een preciezer beeld

omzet

te krijgen van de financiële impact op de cultuursector, is het

22 maart

12 miljoen euro

26 maart

> 33 miljoen euro

27 maart

170 miljoen euro

30 maart

Hoe hoog het inkomstenverlies precies zal uitvallen, kan

bovendien van belang om ook meer inzicht te krijgen in de
gevolgen van de crisis op de werkgelegenheid in de sector, en
de mate waarin organisaties en ondernemers misgelopen
inkomsten wellicht met behulp van andere dienstverlening,
online activiteiten, giften of op andere manieren hebben
gecompenseerd.

1 miljoen euro per
week

31 maart

1,1 miljard euro

3 april

> 60 miljoen euro

6 april

12,5 miljoen euro

Een probleem dat samenhangt met het wegvallen van
inkomen, is het voortbestaan van uitgaven. Aan het begin van
de week zullen er boodschappen moeten worden gedaan, en
aan het einde van de maand zal de huur moeten worden
betaald.

Veel

makers

hebben

bovendien

(hoge)

bedrijfskosten, bijvoorbeeld voor het gebruik van studio’s,
ateliers of materialen (Eckenhaussen et al. 2020). Ook zijn er
vaak al investeringen gedaan voor het voorjaar of de (festival)

Een deel van de bovengenoemde bedragen is gepubliceerd vóórdat bekend

zomer, waarvoor nu al betalingsverplichtingen kunnen zijn.

werd dat de coronamaatregelen verlengd werden tot 28 april en 1 juni.

Omdat de financiële reserves zeker in de culturele sector lang

Daardoor zal de werkelijke schade waarschijnlijk hoger uitvallen. Bronnen voor

niet bij iedereen aanwezig of groot genoeg zullen zijn, kunnen

deze bedragen zijn respectievelijk Cultuur in bedrijf Limburg 2020, Ouwens et
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al deze uitgaven tot acute liquiditeitsproblemen of uiteindelijk

Hoewel het merendeel van de gevolgen van de coronacrisis
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zelf faillissementen leiden (Berenschot 2020). Zo maakte de

op korte termijn (zeer) negatief is, blijft een deel van de

kortere termijn

Museumvereniging bekend dat ze verwacht dat honderd

getroffenen in de sector optimistisch, en wijzen zij ook op de

musea voor het einde van het jaar omvallen als er geen extra

positieve gevolgen die de crisis heeft. Er heerst een gevoel van

steun komt (Pama 2020). Dit geldt ook, en wellicht zelfs op

solidariteit en verbondenheid, de troostende, inspirerende en

kortere termijn, voor een derde van de Nederlandse theaters

afleidende waarde van kunst wordt in deze tijd extra goed

alleen het bestaande of juist

(Beeckmans 2020).

zichtbaar, en veel organisaties en makers ontdekken in rap

ook een nieuw publiek

tempo nieuwe en creatieve manieren om online toch hun
De gevolgen die de coronacrisis op dit moment al heeft, zijn

publiek te blijven bereiken.3

echter niet uitsluitend financieel, maar zeker ook emotioneel.
Uit de reacties die werknemers en zelfstandigen hebben

Gevolgen va n de corona crisis op de la nge term ijn

Welk effect hebben online
initiatieven van culturele
organisaties? Wordt hiermee

bereikt?
Vragen voor de
langere termijn
Wat betekent de coronacrisis

achtergelaten bij de meldpunten van onder andere de
Boekmanstichting en de Kunstenbond, blijken veel gevoelens

Uiteindelijk is het de verwachting dat de huidige maatregelen

voor de mentale gezondheid

van verdriet, boosheid maar bovenal stress. Verdriet omdat

die zijn genomen tegen verdere verspreiding van het

van werkenden in de

projecten waar soms jarenlang aan gewerkt is, van de ene op

coronavirus zullen worden losgelaten of versoepeld, waarna

de dag ophielden te bestaan.

Boosheid omdat veel

het openbare culturele leven langzaam weer op gang zal

werknemers door de vorige crisis en daarop volgende

komen. Daarmee zal een deel van de inkomsten weer op gang

bezuinigingen noodgedwongen zzp’er zijn geworden, en nu

komen, maar toch is het onvermijdelijk dat de coronacrisis

opnieuw het hardst geraakt worden. En stress omdat zowel

financieel nog ruime tijd voelbaar zal blijven binnen de sector.

2

de nabije als de verre toekomst vaak hoogst onzeker zijn, en
er ook niet zelden zorgen zijn om de eigen gezondheid.

Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, waarvan

cultuursector, en voor het
vertrouwen dat zij voor hun
verdere carrière in deze
sector hebben?
Weten alle makers en
organisaties hun publiek even
goed online te bereiken, of
ontstaat er een nieuwe

een belangrijke is dat waarschijnlijk een deel van het publiek

ongelijkheid tussen makers en

na beëindiging van alle maatregelen nog een tijd de kat uit de

organisaties die hun werk in
meer of mindere mate digitaal
kunnen voortzetten?

Zie bijvoorbeeld Pama et al. 2020 voor een reconstructie van de
hoeveelheid tijd en werk die met één geschrapte voorstelling verloren kan
gaan.
2

4

Zie voor een van de vele overzichten van initiatieven bijvoorbeeld
Boekmanstichting 2020.
3
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boom zal willen of moeten kijken. Niet iedereen zal het gelijk

voorbereidingen op dat nieuwe seizoen in de war. Door alle

kortere termijn

aandurven om weer naar drukke plaatsen als theaters,

onzekerheid en het huidige gebrek aan inkomsten is het

bioscopen en festivals te gaan. Dit zou extra sterk kunnen

bijvoorbeeld heel moeilijk om nieuwe leerlingen voor het

gelden voor publiek dat bij een bestemming tot een

komende jaar te werven, jezelf in de kijker te spelen van

deelname na beëindiging van

risicogroep behoort, waardoor kunstvormen met een

mogelijke opdrachtgevers, films te maken of nieuwe

de maatregelen rondom het

gemiddeld wat oudere doelgroep deze naweeën mogelijk het

voorstellingen voor het volgende jaar te programmeren of te

coronavirus?

sterkst voelen (Morskate 2020). Bovendien lijken binnen de

produceren. Extra gecompliceerd wordt het daarbij als je

beoogde anderhalve-meter-samenleving volle zalen en

voor de continuïteit van je aanbod afhankelijk bent van het

festivalterreinen sowieso niet goed mogelijk te zijn.

buitenland, en daarmee dus ook van hoe de coronapandemie

Welke verwachtingen heeft
het publiek over hun culturele

Wat doen scholen aan kunsten cultuureducatie in de tijd

zich elders ontwikkelt.

dat ze dicht zijn, en hoe zetten
ze dit voort als ze weer open

Angst of voortdurende maatregelen zouden derhalve

gaan?

redenen kunnen zijn waardoor mensen culturele participatie

Het is dus mogelijk dat de culturele agenda ook in het

na beëindiging of versoepeling van de coronamaatregelen nog

komende seizoen leger zal zijn dan gebruikelijk – nu al worden

even uitstellen, maar ook het hebben van andere prioriteiten

er bijvoorbeeld voorstellingen die daarin gepland stonden

zou daartoe kunnen leiden. Zo vrezen sommige aanbieders

afgezegd (Schaap 2020). Anderzijds zou in sommige branches

van cultuureducatie dat wanneer de scholen weer opengaan,

ook precies het tegenovergestelde kunnen gebeuren.

zij meer prioriteit zullen geven aan het inhalen van

Wanneer afgelaste voorstellingen massaal naar het volgende

achterstanden in vakken als taal en rekenen, dan aan kunst-

seizoen worden verplaatst, zou het kunnen dat het daarin zo

en cultuureducatie. En wanneer de coronacrisis zou leiden tot

vol wordt dat de concurrentie tussen voorstellingen

een langdurige of hevige economische recessie, dan is de kans

toeneemt. Zeker in bioscopen, waar verschillende grote films

reëel dat consumenten en bedrijven hun hand op de knip

zijn doorgeschoven, dreigt een dergelijk scenario (Slooten

gaan houden en aankopen en opdrachten zullen uitstellen.

2020). Vooral kleinere of binnenlandse titels zouden daarvan
het sterkst de nadelen kunnen ondervinden (Goi 2020, NL

Terwijl dus de vraag is wat het publiek in het restant van het

Filmfonds 2020).

huidige, en het begin van het volgende culturele seizoen zal
doen, schopt de coronacrisis aan de aanbodzijde danig de
5

Ook op andere manieren wordt de voorbereiding op het

Los van deze financiële gevolgen zijn er vele belangrijke, maar

Vragen voor de

komende seizoen verstoord. Voor velen in de sector is het

momenteel nog moeilijk te beantwoorden, vragen over de

kortere termijn

voorjaar een drukke periode, waarin een financiële buffer

manier waarop de coronacrisis de kunst- en cultuursector op

voor de rustige zomermaanden wordt opgebouwd. Zo zijn

de lange termijn beïnvloedt. Zullen de vele nieuwe digitale

er bijvoorbeeld zangers die in deze passietijd soms wel vijftig

vormen die organisaties nu

tot vijfenzeventig procent van hun jaaromzet bij elkaar

bijvoorbeeld ook na de coronacrisis nog gebruikt worden?

verdienen (Anker 2020, Kerkhof 2020). Die gelegenheid is er

Wat zal dit dan betekenen voor de verhouding tussen fysieke

nu niet, waardoor het voor organisaties en ondernemers die

en digitale culturele participatie en daarmee samenhangende

financieel van het voorjaar afhankelijk zijn, nog lange tijd kan

inkomsten? Hoe zal de coronacrisis inhoudelijk in de kunsten

duren voordat zij weer voldoende inkomsten verwerven.

doorwerken? Zal artistiek risico vaker gemeden worden

veelal gratis aanbieden

zich voor op het volgende
culturele seizoen?
Hoe zijn inkomsten in de
culturele sector gewoonlijk
over het jaar verdeeld, en wie
wordt binnen de sector het
zwaarst getroffen doordat de

doordat met hoge publieksinkomsten de nu gemiste omzet

inkomsten in het voorjaar

Een vergelijkbaar risico lopen culturele organisaties die

moet worden terugverdiend? Wat betekent het voor de

wegvallen?

bezoekers op dit moment voor geannuleerde voorstellingen

artistieke vaardigheden van kunstenaars dat zij weken of

vouchers aanbieden. Dit is voor zowel culturele- als

misschien zelfs maanden niet zoals gebruikelijk hebben

sportactiviteiten gefaciliteerd binnen de landelijke regeling

kunnen (be)oefenen?5 Hoe kan de anderhalve-meter-

‘Bewaar je ticket, geniet later’.4 Op dit moment betekenen die

samenleving worden ingericht binnen de cultuursector? Wat

vouchers dat de organisaties geen geld hoeven terug te

betekenen huidige steunmaatregelen voor de cultuursector

betalen en daardoor nu lagere uitgaven hebben. In de

voor publieke financiering op de langere termijn (Berenschot

toekomst zouden ze er echter voor kunnen zorgen dat

2020)?

organisaties minder inkomsten hebben doordat bezoekers
hun vouchers gebruiken voor voorstellingen waarvoor ze
anders betaald zouden hebben (Vrieze 2020).

4

6

Hoe bereiden programmeurs

Zie https://www.bewaarjeticket.nl/.

Zie bijvoorbeeld Wiel 2020 voor de gevolgen van de coronacrisis voor
professionele dansers.
5

Generiek e m aa tregelen tot nu toe

Een van de problemen bij de TOZO is dat deze alleen
beschikbaar is voor zzp’ers die het urencriterium van 1.225

Vanuit de rijksoverheid zijn meerdere generieke regelingen

uur per jaar halen. Makers in de sector kennen echter vaak

ingezet om bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. De

een

meest relevante daarvan voor de culturele en creatieve sector

hoofdwerkzaamheden worden gecombineerd met andere

zijn de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

werkzaamheden (zie onder andere Brom 2019). De vraag is

(NOW), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen

dan ook in welke mate zelfstandig ondernemers in de

Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tijdelijke Overbrugging

culturele en creatieve sector binnen hun praktijk als

Zelfstandig Ondernemers (TOZO).6 Op 27 maart lichtte de

zelfstandige aan het urencriterium raken. Daarnaast werd

minister deze en verdere maatregelen voor de culturele en

eerder al duidelijk dat de culturele praktijk niet altijd even goed

creatieve sector verder toe in een brief die diende als

binnen een bedrijfsmatige logica te passen valt. Toen de

uitwerking van de motie Jetten c.s. (Engelshoven 2020).

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vanaf mei 2016 werd

Berenschot maakte daarnaast een inventarisatie van welke

afgeschaft en vervangen door de wet Deregulering

specifieke maatregelen mogelijk en nodig zijn voor de

Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), bleek het voor veel

culturele en creatieve sector (Berenschot 2020). Hierbij

culturele beroepen moeilijk om een positie zonder

wordt duidelijk dat waar mogelijk wordt ingezet om de

gezagsverhouding te bepalen. Als een acteur de aanwijzingen

generieke maatregelen uit te breiden, bijvoorbeeld door meer

van een regisseur moet opvolgen, zou bijvoorbeeld al sprake

SBI-codes toe te voegen en te kijken welke aanpassingen voor

zijn van een gezagsverhouding en zou de acteur geen

andere sectoren worden gemaakt die ook voor de culturele

zelfstandig

en creatieve sector van belang zijn. Maar de grootste prioriteit

verschillende wijzen waarop in de culturele en creatieve

ligt bij de aanvullende financiering waar de generieke

sector zelfstandig ondernemers actief zijn, bleken dan ook

maatregelen tekort schieten of niet van toepassing zijn.

weinig van de modelovereenkomsten die met de komst van

sterk

hybride

ondernemer

beroepspraktijk,

kunnen

zijn.

waar

Voor

de

de

vele

de DBA in het leven werden geroepen, de juridische toets te
doorstaan. De simplificering tot economisch ondernemer-

6

Zie voor een toelichting op elk van deze regelingen Rijksoverheid 2020.
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schap bleek ook toen al niet aan te sluiten bij de complexiteit

duidelijk dat kunstacademies freelance docenten niet altijd

Vragen voor de

van werksituaties in deze sector. Dit is mede te verklaren

doorbetalen bij uitgevallen lessen. Een reden zou kunnen zijn

kortere termijn

doordat veel van de zelfstandig ondernemers in de sector dit

dat via de NOW 90 procent van het loon doorbetaald wordt,

niet zijn omdat ze ondernemer willen zijn, maar omdat ze hun

en instellingen de resterende 10 procent moeten dragen.

vak willen uitoefenen en dat op een andere manier niet kan.

Mogelijk kunnen organisaties die nu geen inkomsten meer

Tegelijkertijd lijkt de rommelige situatie rond de invoering van

hebben ook die 10 procent niet meer betalen. Dit geldt ook

sector blijkt nu het meest

de DBA als een katalysator te hebben gewerkt van de

voor werknemers in loondienst. Bij amateurkunstverenigingen

kwetsbaar?

problemen waar de makers zich nu door de maatregelen

blijkt uit een enquête van LKCA dat bij ongeveer de helft van

rond de coronacrisis voor gesteld zien. Door de

de respondenten artistiek begeleiders worden doorbetaald

onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en het

voor repetities die gepland stonden, bij zo’n 36 procent van

handhaven van de nieuwe regels bij deze invoering, zijn veel

de gevallen geldt dit ook voor docenten bij geplande lessen.7

Op welke wijze kunnen

werkgevers

of

Bij de repetities, lessen, optredens en evenementen weet

freelancers in de culturele en

uitzendconstructies gaan werken bij werknemers die

steeds ongeveer een derde van de respondenten nog niet of

werkzaamheden van kleinere omvang verrichten. Het

ze docenten, artistiek begeleiders of andere betaalde

inrichten van specifieke maatregelen langs alleen een

professionals doorbetalen. Uit antwoorden op de open vraag

bedrijfseconomische logica, lijkt dan ook geen goede aanpak.

over de behoefte aan ondersteuning is op te maken dat dit

veelal

met

nul-urencontracten

mogelijk te maken heeft met het feit dat verenigingen
De vraag daarbij is waarom ook bij veel van de werknemers

worstelen met de vraag hoe (juridisch) om te gaan met de

met nul-urencontracten de inkomsten wegvallen, terwijl de

betaalde professionals waar ze mee werken. Bij de optredens

NOW juist wel in de doorbetaling hiervan voorziet. Waarom

en evenementen is het in ruim de helft van de gevallen zo dat

maken dan lang niet alle culturele organisaties hier gebruik

de betaalde professionals niet worden doorbetaald. Dit

van? In de resultaten van een enquête rond de gevolgen van

verschil zou erin kunnen zitten dat bij de optredens en

de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van

evenementen grotendeels zeker is dat er geen inkomsten

het coronavirus die Platform BK uitzette, wordt bijvoorbeeld

binnen zullen komen. Bij de repetities en lessen is dit

Naast artistiek begeleiders gaat het hierbij ook om dirigenten en
regisseurs.
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Welk deel van de
inkomstenmix van makers in
de culturele en creatieve

Vragen voor de
langere termijn

creatieve sector het best
gefaciliteerd worden binnen
de DBA? Of moet voor hen
een aparte regeling uitgewerkt
worden?

Vragen voor de

afhankelijk van het feit of mensen hun contributie of lesgeld

aanvraagt. Dat deze regeling niet aansluit bij de praktijk in de

kortere termijn

terug zullen gaan vragen.

culturele en creatieve sector bleek onder andere uit de

Zijn de verantwoordelijkheden
rondom betaling van
freelancers bij bemiddelende
organisaties die tussen de

reactie op de maatregelen die de taskforce culturele en
Ta bel 2. Gevolgen

geregeld?

rond corona virus bij

a m a teurk unstverenigingen; doorbeta ling va n

Doorbetaling bij
repetities
Doorbetaling bij
lessen
Doorbetaling bij
optredens
Doorbetaling bij
evenementen

creatieve sector op 30 maart aan het kabinet stuurde. Hierin
stellen zij dat de TOGS een ‘te groot deel van de culturele en

professiona ls/beta a lde k ra chten, in procenten

freelancers en betalende
klanten zitten, goed genoeg

m a a tregelen

creatieve sector’ uitsluit (Zoet 2020). Ook de Raad voor

Ja

Nee

Deels

Onbek end

50,8

11,2

8,1

29,9

32,8

26,1

3,9

37,1

11,3

55,2

3,8

29,6

8,9

59,3

3,2

28,5

Cultuur kaart de knelpunten aan (Hees et al. 2020). Een van
die knelpunten is de vereiste dat het adres van de
onderneming niet overeen mag komen met het woonadres
van degene die aanvraagt. Voor organisaties zonder vaste
locatie (denk bijvoorbeeld aan nomadische kunstinitiatieven of
theatergezelschappen zonder vaste repetitielocatie) kan de
meest constante factor het woonadres van de zakelijk leider
zijn. Maar ook in de op 8 april gepubliceerde uitbreiding van
de SBI-codes die voor de regeling in aanmerking komen,
wordt duidelijk dat in de eerste versie van de regeling

Bron: Aanvullend maatwerk bij LKCA 2020.

Wat betreft de TOGS wordt duidelijk dat de fluïde praktijk
van culturele ondernemingen in de weg kan staan van steun.
Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de
onderneming binnen een selectie van zogeheten SBI-codes

bepaalde culturele instellingen buiten de boot vielen. Onder
meer fotografie, filmproductiebedrijven en monumentenzorg
zijn in de uitbreiding toegevoegd (Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat 2020).
Specifiek e m aa tregelen tot nu toe

(standaard bedrijfsindeling codes) vallen. Bovendien mag het
adres van de onderneming niet overeen komen met het

In de eerste specifieke maatregelen die de minister op 27

huisadres van degene die de financiële ondersteuning

maart

aankondigde,

worden

vooral

bij

de

publiek

gefinancierde instellingen de financiële noden op de korte
9

termijn

verlicht.

De

coulance

die

vanuit

de

voor rijksmonumenten en private partijen de leenfaciliteiten

Vragen voor de

Rijkscultuurfondsen wordt gegeven ten opzichte van de

bij

kortere termijn

prestaties die geleverd zouden worden voor subsidies, wordt

Cultuur+Ondernemen

hierbij sterk gewaardeerd. Bij meerdere instellingen die

rijkscultuurfondsen budget voor ondersteuning van cruciale

worden gesubsidieerd door het Rijk of enkele lokale

instellingen in regio’s en steden. Hoewel deze extra middelen

overheden wordt de huur drie maanden opgeschort.

zeer welkom zijn en een deel van het stelsel overeind zullen

Ondertussen wordt daarbij zelfs opgeroepen om de huur

houden, is het afwachten hoe ze uit zullen pakken voor de

voor deze periode niet uit te stellen, maar kwijt te schelden.

sector als geheel. Vragen zijn bijvoorbeeld of het bedrag –

De grootste problemen zitten daarbij namelijk in het verlies

gezien de geschatte omzetderving van 969 miljoen – hoog

van liquide middelen.

genoeg zal zijn, of de steun ook door zal sijpelen naar

respectievelijk

het

Nationaal
verhoogd,

Restauratiefonds
en

krijgen

de

en
zes

gefinancierde kant van de
sector, ook de commerciële
kant voldoende ondersteund?
Er moeten moeilijke keuzes
gemaakt gaan worden. Binnen
welke infrastructuur is het
best te faciliteren dat het

organisaties en ondernemers lager in de culturele keten, en

nemen van deze keuzes

Deze maatregelen zijn echter niet voldoende om de financiële

wat het voor private partijen betekent dat zij enkel steun in

daadwerkelijk als

noden van de sector te verlichten, waardoor in de weken na

de vorm van een lening krijgen. Daarbij is zoals gezegd nog

27 maart vanuit de sector een sterke lobby gevoerd werd

niet inzichtelijk in welke mate het deel van de omzetderving

voor een ‘overbruggings- en garantiefonds dat zowel de

dat naar makers zou gaan, wordt gecompenseerd doordat

liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische

organisaties en zzp’ers gebruikmaken van de generieke

schade op middellange termijn kan opvangen, zowel voor

maatregelen die steeds meer worden aangepast aan de

freelancers als voor bedrijven en instellingen’ (Zoet 2020). Op

situatie in de culturele en creatieve sector. Daarin zijn echter

15 april werd duidelijk dat het kabinet hiervoor 300 miljoen

nog wel belangrijke stappen te zetten.

euro bovenop de bestaande cultuurbegroting uittrekt. Dit
geld is bedoeld om ‘culturele instellingen die van vitaal belang

Tot slot

zijn voor de sector’ door de eerste maanden van de
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Hoe wordt naast de publiek

coronacrisis heen te helpen, te investeren in het komende

Zoals gezegd is dit artikel een eerste bundeling van de vele

culturele seizoen, en de werkgelegenheid zoveel mogelijk in

verschillende inzichten die zijn opgehaald. Het aanvullende

stand te houden. Concreet worden met het geld subsidies

doel was om vragen te formuleren waarop antwoorden

van meerjarig ondersteunde instellingen opgehoogd, worden

nodig zijn om de consequenties van de maatregelen rondom

gemeenschappelijke inspanning
van de culturele en creatieve
sector als geheel wordt
ervaren?

corona goed te monitoren. Op korte termijn moet daarbij

Berenschot (2020) ‘Inventarisatie specifieke maatregelen

vooral goed inzicht komen in wat nodig is om het stelsel

culturele en creatieve sectoren’. Op:

waarmee de sector als geheel overeind staat, niet om te laten

www.kunsten92.nl, 2 april.

vallen. Op de langere termijn is dit bij uitstek een situatie
waarin het stelsel kritisch bekeken kan worden. Welke
verantwoordelijkheden

rondom

aangescherpt?

alternatieven

Zijn

er

arbeid
nodig

moeten
voor

de

Boekmanstichting (2020) ‘Overzicht van online culturele
initiatieven in tijden van de coronacrisis’. Op:
www.boekman.nl, 6 april.

bedrijfsmatige positie die professionals in de culturele een
creatieve sector op juridisch en economisch vlak hebben, om
hun maatschappelijk positie sterker te maken? Hoe wordt de

Brom, R. (2019) ‘De moeilijk te vatten arbeidsmarktpositie
van de kunstenaar’. Op: www.boekman.nl, 19 februari.

hybride praktijk van deze professionals überhaupt het best
ondersteund? De Boekmanstichting zal deze inzichten de

Burghoorn, A. (2020) ‘Ramp voltrekt zich in culturele

komende tijd blijven aanscherpen en nodigt ook anderen uit

wereld: verlies van 969 miljoen euro aan omzet’. Op:

om hieraan bij te dragen. Op deze manier kunnen we inzicht

www.volkskrant.nl, 10 april.

krijgen in de beste manier om de sector deze crisis niet alleen
te laten overleven, maar er ook sterker uit te laten komen.

Cultuur in Bedrijf Limburg (2020) Impact maatregelen corona
virus op professionele culturele sector. S.l.: Cultuur in
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