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Abstract
Deze masterscrip e is ontstaan in samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Bij
de tewerkstellingscijfers van het fonds is er een daling merkbaar bij vrouwelijke
podiumkunstenaars: in tegenstelling tot de kunstopleidingen zelf en de start van de
loopbaan, waar er meer vrouwen dan mannen aanwezig zijn, keert de verhouding vanaf 35
jaar om en stromen vrouwen sneller uit. Dit onderzoek wil een antwoord bieden op de
onderzoeksvraag: wat zijn de mo vatoren voor een duurzame loopbaan voor vrouwelijke
podiumkunstenaars in de mid-career?
Het antwoord op de onderzoeksvraag is ontstaan door kwalita ef onderzoek te doen door
middel van semi-gestructureerde interviews. Er werden vij ien interviews afgenomen met
vrouwelijke podiumkunstenaars tussen 30 en 49 jaar die geheel of deels werkzaam zijn of
werkzaam geweest zijn in de podiumkunsten.
De belangrijkste vaststellingen zijn dat intrinsieke en waarde/groei mo vatoren in hoge mate
aanwezig zijn, en dat met name de extrinsieke mo vatoren verbeterd dienen te worden. De
hoge mate van ﬂexibilisering en de afwezigheid van een psychologisch contract vanuit
organisa es zorgen voor onzekerheid. De gesloten netwerken in de sector zorgen voor een
mate van exclusie. Er blij een stereo epe beeldvorming aanwezig: zo blij de vrouw de
grootste taken inzake zorg op zich nemen.
Algemeen kan hierbij ook geconcludeerd worden dat er op het niveau van het gesprek vaak
wel gendergelijkheid is, maar dat er in de prak jk minder kansen worden ervaren.
Om vrouwelijke podiumkunstenaars in de sector te houden, worden er aanbevelingen op
persoonlijk, organisatorisch en beleidsniveau geformuleerd.

Sleutelbegrippen: podiumkunsten, work-life balance, genderstereotypering, organisa eculturen,
netwerken
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Execu ve summary
This master's thesis was created in collabora on with the Social Fund for the Performing
Arts. The employment ﬁgures of the fund show a decline among female performing ar sts:
in contrast to the presence in art educa on and during the career start, where there are
more women than men, the ra o reverses from the age of 35 and women ﬂow out faster.
This research aims to answer the research ques on: what are the mo vators for a
sustainable career for female performing ar sts in the mid-career?
Through qualita ve research with the use of semi-structured interviews, ﬁ een interviews
were conducted with female performing ar sts from diﬀerent ar s c disciplines. The
respondents are in the 30 to 49 age group and worked or have worked in the performing
arts. It assesses the ar st's career and employability on a personal level, the ﬂexibility, the
various forms of security and the organiza onal culture at the organiza onal level, as well as
contextual factors such as the possible inﬂuence of sexism and diﬀerent forms of
unacceptable behavior.
The research shows that a female performing ar st is a mul ple job holder who, in addi on
to the core ar s c work, has ar s c related work, mainly teaching and coaching. This
(more) permanent work provides income security and on the one hand serves as an internal
subsidy for one's own ar s c projects, but on the other hand it also gives sa sfac on
through social interac on and the presence of an ar s c story. However, the dual focus is
not evident and there’s an increasing chance that permanent work will take priority over
freelance ar s c projects in mid-career. Indeed, a major hurdle is income insecurity, with
shorter and shorter interrupted contracts, an unbalanced work-to-wages ra o, and the lack
of a posi ve trend in higher income. The lack of speciﬁc support for the mid-career from the
organiza ons and the policy is also detrimental.
In addi on, a large degree of exclusion is experienced in which female performing ar sts
collide with the closed networks that are typical of the sector. The network of female
performing ar sts may expand in the mid-career, but it doesn’t become wider nor more
instrumental. The limited ﬂow of women to managerial ar s c posi ons also has an
inﬂuence on the network.
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Gender stereotyping also has an eﬀect. At conversa on level there is o en gender equality,
but in prac ce people experience fewer opportuni es and a skewed ra o between the
number of men and women in ar s c posi ons. Gender stereotyping remains. This is
diﬃcult to demonstrate and is done in a subtle way, o en unconsciously. There is also
stereotyping with regard to the work-life balance: there remains a danger of becoming
bogged down in a classic role pa ern in which the woman takes on the most tasks in care.
By having children, a focus shi can take place alongside.
The biggest drivers, on the other hand, are two components of employability: a highly
developed knowing-why and knowing-how. There is a need to share an ar s c vision, one
experiences great social value and the ar s c job is closely linked to one's own iden ty. The
ability to con nue to develop and con nue to grow is paramount. And even though
autonomy is an important driver, a psychological contract from the cultural organiza ons is a
mo vator that should not be underes mated. There is a preference for working in a
horizontal organiza onal structure in which 'feminine' values such as ﬂexibility in working
hours or shared decision-making are paramount.
Recommenda ons can be made at diﬀerent levels.
On a personal level it is important to be a mul ple job holder by choice and to diﬀeren ate
as much as possible in diﬀerent ar s c disciplines, related sectors and diﬀerent roles. It is
also important to focus on a broad and instrumental network and to con nue ini a ng the
conversa on.
At the organiza onal level, an open and diverse network should be ins tu onalized, thinking
about redeﬁning produc vity, such as inves ng ﬂexible hours and ensuring a shared
trajectory over several seasons. It is advisable to oﬀer training and ar s c and business
support as early as possible in the career.
At the policy level, it is advisable to introduce quotas and to reward organiza ons that take
measures to improve the gender balance. Considera on should also be given to considering
separate ﬁnancing to pay for seniority, measures to s mulate the provision of longer
contracts and suppor ng the posi on of the individual ar st via addi onal ﬁnancial
instruments. In addi on, the government must respond to the separate needs that come
with diﬀerent phases of life, while gender equality is taken into account.
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1.Introductie
1.1. Situering en verantwoording

Sociaal-economische positie van de kunstenaar

Loopbanen zijn door de jaren heen veranderd. Naast de ver cale loopbaan met het
tradi onele psychologische contract waar duurzaamheid en stabiliteit centraal staan, zijn er
heel wat alterna eve loopbaanbewegingen. Een loopbaan kan meer horizontaal worden
vormgegeven door de nadruk te leggen op het ontwikkelen van nieuwe competen es en
vaardigheden, door jobverrijking of door projectma ge vormen. Hybride vormen en
por olio-carrières worden uitgebouwd (Handy, 1990). Begrippen als ‘boundaryless career’
(Arthur & Rousseau, 1996) en ‘protean career’ (Hall, 1996; Briscoe & Hall, 2002, 2006) doen
hun intrede en onderstrepen de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf om zijn
loopbaan vorm te geven en te sturen. Ook al is er een grote tendens tot ﬂexibilisering en
verfreelancing, toch hee het merendeel van de professionele ac eve bevolking in
Vlaanderen tot op de dag van vandaag een vrij tradi onele en stabiele loopbaan. Zeker als je
die vergelijkt met de loopbaan van een kunstenaar die een toch wel opvallende uitzondering
vormt op de reguliere arbeidsmarkt. Uit het onderzoek naar de sociaal-economische posi e
van kunstenaars blijkt dat de kunstensector gekenmerkt wordt door een hoge mate van
projectma g werk met in hoofdzaak korte contracten bij verschillende opdrachtgevers en
bovendien met veel crea es op eigen ini a ef (Janssens & Moreels, 2008; Bresseleers,
2013; Sjongers et al., 2016). Kunstenaars doen aan mul ple job holding en werken naast hun
kernar s eke jobs ook steeds vaker interdisciplinair. Daarnaast houden ze er ook meer en
meer kunstgerelateerd werk, zoals lesgeven, en andere jobs op na. Het is een verfreelancing
met voor- en nadelen: enerzijds zorgt de hybride loopbaan voor vrijheid, afwisseling en
kruisbestuivingen, anderzijds gaat ze gepaard met een grote werk- en inkomensonzekerheid,
met stress en een gebrek aan duurzaamheid. De kunstenaar bevindt zich zowel ar s ek als

6

/

sociaal-economisch in een kwetsbare posi e (Landschapstekening Kunsten 2019; Hesters,
2019).
Specifieke positie podiumkunstenaar

Als we daarbij inzoomen op de sector van de podiumkunsten zien we dat dit hier evenzeer
van toepassing is. In ‘Proteus, een acteursmythe’ onderzocht Lien Van Steendam
acteursloopbanen die bij uitstek gekenmerkt worden door die hybriditeit. De
podiumkunstenaar is con nu op zoek naar de balans tussen de onzekerheid aan de ene kant
en ﬂexibiliteit aan de andere (Van Steendam, 2010). Een klassieke gezelschapsstructuur is al
decennia lang niet aan de orde: de podiumkunstenaar werkt projectma g, met verschillende
organisa es, in steeds verschillende samenwerkingsverbanden. Periodes van arbeid, met
contracten van bepaalde en vaak korte duur, worden er afgewisseld met periodes van
inac viteit (Landschapstekening Kunsten, 2019). Met als gevolg een loon op laag niveau,
want ﬂexwerkers hebben systema sch een laag globaal loon in vergelijking met vaste(re)
werknemers (Siongers et al, 2014).
Kenmerkend voor de podiumkunstensector is dat deze voornamelijk a ankelijk is van
subsidies. Sinds de ﬁnanciële crisis van 2008 is er door overheden in binnen-en buitenland
bespaard op de subsidies van de kunsten. Door de opeenvolgende ministers van Cultuur,
Schauvliege, Gatz en Jambon is steeds verder bespaard op de werkings- en projectsubsidies.
Naast de dalende subsidies speelt ook het eﬀect van de levensduurte op de Vlaamse
subsidies mee en is er een koopkrachtdaling. Men moet steeds meer doen met minder, “er
is geen gelijke tred gehouden met de verschoven aard van de produc e in het
podiumkunstenveld” (Heilbrun, 2003:92). Ook leidt deze verhoogde werkdruk tot
psychosociale klachten bij veel werknemers (Kunstenlandschap 2019).
Genderdebat

Naast de ontwikkeling van de verfreelancing van de kunstenaarsloopbanen, is er de laatste
jaren een andere ontwikkeling op de voorgrond geschoven. Op rela ef korte jd is het
thema over de gelijkheid tussen man en vrouw het maatschappelijk debat gaan domineren.
Globaal kreeg eind 2017 de # Metoo-beweging waarin seksisme en grensoverschrijdend
gedrag beschreven wordt op korte jd interna onale navolging. Zo was er in Vlaanderen in
2018 de #WeToo-beweging die uitgroeide tot de bo um-up kunstenaarsbeweging
7
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Engagement (Hesters, 2019). Gatz bestelde, naar aanleiding van het eerdere genoemde
onderzoek over de sociaal-economische posi e van de kunstenaar en de reac es op het
online pla orm over seksisme op de werkvloer van recto:verso (voor de gelegenheid
omgedoopt tot recta:versa) een vervolgonderzoek over genderongelijkheid bij kunstenaars,
en breidde dit later uit naar de cultuur- en mediasector. Er kwam een ac eplan met partners
uit verschillende sectoren om te werken aan een structurele oplossing met betrekking tot
preven e en remediëring. De genderkamer, het orgaan binnen de Vlaamse ombudsdienst
dat bevoegd is voor gendergerelateerde klachten, en de steun aan Engagement maken hier
onderdeel van uit.
Loonkloof

Het debat over de gendergelijkheid gaat ook over de loonkloof. In 2015 kwam in nasleep van
de Oscars de Equal Pay- beweging interna onaal onder de aandacht. In Vlaanderen wordt er
al vij ien jaar een Equal Pay Day georganiseerd. Volgens het loonkloofrapport (2019) van het
Ins tuut voor de Gelijkheid van Vrouw en Man bestaat die kloof, berekend op het
brutomaandloon, nog steeds uit 20%.
Gender en leeftijd in de podiumkunsten

Het onderzoek naar de sociaal-economische posi e van kunstenaars bracht ook de uitval van
vrouwen verderop in hun ar s eke carrière aan het licht (Sjongers et al., 2016). De
podiumkunstenaars vormen onder de kunstenaars de jongste groep met ruim een derde
jonger dan 35 jaar en zo’n 70% jonger dan 45 jaar. Bij de jongste lee ijdsgroepen vinden we
ook een groter aandeel vrouwen. Tijdens de opleiding is er met 67% van de afgestudeerden
een oververtegenwoordiging van vrouwen. Daarvan stroomt 66% door naar de Vlaamse
gesubsidieerde kunsten, tegenover 78% van de mannelijke afgestudeerden (Van
Langendonck et al, 2014). In de lee ijdscategorie van 20 en 30 jaar blijven deze percentages
gelijk oplopen, maar vanaf 35 jaar begint er een daling van vrouwelijke podiumkunstenaars.
De uitval van vrouwen is er opmerkelijk groter dan op de Vlaamse arbeidsmarkt. Van alle
kunstdisciplines is de groep die (soms) overweegt te stoppen vooral bij de
podiumkunstenaars te vinden (Siongers et al., 2016). Deze vaststellingen blijven niet beperkt
tot de Vlaamse podiumkunstensector. Ook in een Europees onderzoek naar de invloed van
lee ijd en gender op de tewerkstelling van vrouwelijke podiumkunstenaars blijkt dat
8
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vrouwelijke podiumkunstenaars vooral geconcentreerd zijn in de jongere lee ijdsgroepen,
dat ze bovendien minder jobkansen hebben en vaak kortere contracten. Een grotere groep
vrouwen hee er een lager loon (Dean, 2008). Het loon s jgt niet meer vanaf de
lee ijdscategorie 35-44 jaar (Siongers et al., 2016).
Gender en invloed in de culturele sector

Vrouwen hebben ook minder invloed in de culturele sector en nemen minder invloedrijke
en minder vaak beleidsbepalende ar s eke func es in (Fischer et al, 2002). Zo zijn
nomina es voor cultuurprijzen of hogere func es in kunstenorganisa es eerder een
mannenaangelegenheid en staan er aan de grote kuns nstellingen met een budget boven
de twee miljoen euro geen vrouwen aan het hoofd (Van Langendonck et al., 2014). Vrouwen
staan eerder aan het hoofd bij kleinere organisa es, al zijn ze ook daar in de minderheid. Ze
nemen ook, in geval van gedeelde direc efunc es, eerder de zakelijke leiding op zich. Vooral
het ar s eke leiderschap blij met drie kwart mannen een mannenzaak (Hesters, Leenknegt
& Rue e, 2018). Bij de raden van bestuur hee er 71% een meerderheid van mannen
(Engagement, 2019).
Bij het zoeken naar verklaringen springen een aantal zaken in het oog. Zo blijkt dat vrouwen
moeilijker doorstromen door de moeilijke combina e die zij ervaren om een ar s eke
carrière te combineren met het moederschap en het familieleven (Willekens et al., 2018;
Sussman, 2019; Hillaert & Hesters, 2016; Vanhaverbeke 2014). Ook spelen algemeen
geldende genderstereotypen over mannen en vrouwen en stereotypen met betrekking tot
het kunstenaarschap en het ondernemerschap een grote rol (Hesters, 2019).
De verklaring voor de afname van het aandeel vrouwen in de mid-career kan ook te vinden
zijn in genera e- of selec e-eﬀecten (Willekens et al., 2018). Bij genera e-eﬀecten zou de
verklaring te vinden zijn in een kleinere instroom van vrouwen in de podiumkunstensector.
Maar bij de podiumkunsten, zeker bij dans en drama, is eerder het omgekeerde waar: er is
sprake van een vrouwelijk overwicht. De cijfers van het Sociaal Fonds Podiumkunsten duiden
de tweede reden aan: vrouwen stromen sneller uit en dit kan tot een selec e-eﬀect leiden:
enkel de meest succesvolle vrouwen blijven. Wat betekent in dat geval succesvol? Het
hebben van ar s eke kwaliteiten, van zakelijke kennis, van een instrumenteel netwerk, van
ﬂexibiliteit, van ondernemingsgezindheid?
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Deze schee rekking in gender vanaf de mid-career kan verschillende oorzaken hebben, die
nader onderzoek verdienen. De maatschappelijke relevan e reikt immers verder dan de
tewerkstelling in de podiumkunsten. “Zoals wel meer gebeurt, kan de crea eve sector hier
een voortrekkersrol spelen om deze problemen aan te kaarten in het bredere
maatschappelijke debat ”(Willekens et al., 2018 :59).

1.2. Onderzoeksdoel bepalen
De mo va e en relevan e van het onderzoek is in eerste instan e prak sch van aard en
komt voort uit het bestuderen van de arbeidsmarktmonitor van het Sociaal Fonds
Podiumkunsten. Het fonds, dat werkt aan kwaliteitsvolle loopbanen en een sterk
organisa ebeleid in de sector van de podiumkunsten en de muziek, beschikt over een
uitgebreide databank met tewerkstellingsgegevens. Hieruit werd een arbeidsmarktmonitor
gedis lleerd waarbij trends en evolu es in de sector opgevolgd kunnen worden en
prioriteiten mee bepaald kunnen worden.
Eén van de merkbare trends is een daling in de tewerkstelling in de sector vanaf een
bepaalde lee ijd, voornamelijk merkbaar bij vrouwen. Verhoudingsgewijs zijn er meer
vrouwen dan mannen in het begin, dit zowel in de opleiding als in de lee ijdsgroep 25-29
jaar, maar dit kantelt op 35-39 jaar. Waar tot 30 jaar het overgrote deel bestaat uit vrouwen,
wordt dit na 35 jaar omgekeerd. Hoe is deze daling of omkering te verklaren? De oorzaken
kunnen op verschillende niveaus onderzocht worden, zowel op individueel, organisa e- als
beleidsniveau. Kunnen vrouwen door het aanscherpen van bepaalde competen es hun
employability verhogen? Hoe werkt de culturele sector op organisa eniveau? Hoe zit het
met het glazen plafond in de culturele sector? Wat kunnen ondersteunende factoren zijn op
deze drie verschillende niveaus? Ik wil aan het einde van deze kwalita eve analyse dan ook
sugges es trachten te formuleren hoe de personen die zich in deze situa e bevinden op
persoonlijk niveau, op sectorniveau en op beleidsniveau geholpen en ondersteund kunnen
worden met als doel tot een verbetering te komen van de huidige situa e.
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De mo va e en relevan e is ook van academische aard en hee als doel een bijdrage te
leveren aan de al bestaande kennis, sociaal-wetenschappelijke literatuur en inzichten over
de thema’s met betrekking tot de sociaal-economische toestand van de individuele
kunstenaar, zowel in de podiumkunsten als daarbuiten, en de aspecten van gender en
lee ijd in de tewerkstelling in de kunsten en andere sectoren. Er is al veel
literatuuronderzoek, explora ef en kwan ta ef onderzoek gebeurd naar de
sociaal-economische posi e van de kunstenaar, alsook onderzoek over gender, maar door
deze factoren te combineren en door in te zoomen op vrouwelijke podiumkunstenaars in de
lee ijdscategorie 35-49 jaar en dieperliggend te kijken naar de kwalita eve data uit
interviews, wil dit onderzoek een kleine schakel zijn en een verdere contribu e leveren aan
de al bestaande kennis. Het inzicht op een bepaald domein groeit immers vaak langzaam en
cumula ef (Mortelmans, 2007).
De mo va e voor dit onderzoek hee deels ook een persoonlijk aspect: ik behoor als
onderzoeker eveneens tot de te onderzoeken doelgroep. Niet enkel wat betre
lee ijdscategorie en gender pas ik in de doelgroep, maar ook wat betre mijn professionele
loopbaan. Na mijn studies woordkunst aan het koninklijk conservatorium van Antwerpen en
mijn aanvullende docent-regie opleiding aan de toneelacademie van Maastricht heb ik een
parcours afgelegd dat zich steeds deels in de podiumkunsten bevond. Een persoonlijke
betrokkenheid houdt echter een gevaar in omdat hierdoor het onderzoek gekleurd kan
worden door eigen veronderstellingen. De onderzoeker moet zich bewust zijn van de
belangrijke invloed van persoonlijke redenen, eigen waarden en normen die een belangrijke
invloed kunnen uitoefenen (Maxwell, 2005; Maso & Smaling, 1998). Ik heb de eigen
verwach ngen zoveel mogelijk proberen uit te schakelen door, voor de interviews af te
nemen en de analyse te maken, steeds de eigen verwach ngen op te schrijven en dit te
toetsen aan de analyses.

1.3. Probleemformulering en onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag groeide doorheen het hele onderzoek mee. In het begin was het een
hele ruime omnivoor-vraag over de sociaal-economische toestand van de
11
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podiumkunstensector in het algemeen. Een eerste piste was om een vergelijking te maken
tussen de verschillende lee ijdscategorieën van alle tewerkgestelden in de sector waarbij
gekeken werd naar de mo verende factoren en de stressfactoren. De podiumkunstensector
gaat over iedereen die tewerkgesteld is volgens paritair comité 304, oﬃcieel het
vermakelijkheidsbedrijf genoemd, en omvat niet enkel de uitvoerende podiumkunstenaars,
maar ook de logis eke ondersteunende func es en de technische func es. Stelselma g
werd er meer ingezoomd op één werknemersgroep: de podiumkunstenaars. Alhoewel de
daling bij alle tewerkgestelden in de podiumkunstensector merkbaar is, ook bij de
bedienden en de arbeiders, is de daling bij de kunstenaars iets scherper.
Er werd geopteerd om geen verder onderscheid te maken tussen de verschillende
podiumkunstenaars en geen subgroep zoals enkel acteurs of enkel muzikanten te selecteren.
Het onderscheid tussen ‘speler’ of ‘maker’ wordt ook steeds minder scherp aangevoeld
(Janssens & Moreels, 2008; Van Steendam, 2010).
Er werd nog verder ingezoomd op enkel vrouwelijke podiumkunstenaars en ook de lee ijd
werd ingeperkt tot één categorie. Eén van de merkbare trends is immers een duidelijke
daling in de lee ijdsgroepen van 30-34 jaar en 35-39 jaar, een daling die zich geleidelijk aan
voortzet. Toch bleef ook dan het onderzoek nog te breed. De onderzoeksvraag werd
opgedeeld in deelvragen en op die manier werd er een prioriteitenlijst opgesteld.
De uiteindelijke onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de mo vatoren voor een duurzame
loopbaan voor vrouwelijke podiumkunstenaars in de mid-career? ’ Deze onderzoeksvraag
wordt geopera onaliseerd via verschillende deelvragen die via kwalita ef onderzoek
onderzocht worden:
● Welke evolu e is er merkbaar met het begin van de loopbaan?
● Wat zijn de grootste obstakels voor vrouwelijke podiumkunstenaars en wat zijn de
grootste drivers?
● Hoe groot is het belang van ondersteuning en van een netwerk bij het begin en bij
het verdere verloop van een loopbaan?
● Waarin verschilt het proﬁel van degenen die in de sector gebleven zijn met dat van
diegenen die de sector verlaten hebben?
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● Op welke manier kunnen vrouwelijke podiumkunstenaars ges muleerd worden om
een duurzame loopbaan uit te bouwen en welke factoren faciliteren deze verdere
loopbaan?
Om deze deelvragen te kunnen beantwoorden, wordt er gekeken naar de loopbaan van
podiumkunstenaar in het algemeen en naar de verschillende types indicatoren die uit
onderzoek gedis lleerd zijn om loopbaansucces te meten, waaronder inkomen, status,
subjec eve voldoening in het werk en in de loopbaan, work-life balance, algemene
voldoening , competen eontwikkeling en de waargenomen employability (Guan et al.,
2019). Ook extrinsieke mo vatoren, intrinsieke mo vatoren en waarde/groei mo vatoren
(Inceoglu et al., 2008) worden hierbij meegenomen.
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Persoonlijke waarden gaan bijvoorbeeld over de nood en de mogelijkheid om eigen idealen
te kunnen behouden, achievement houdt onder andere een job in die een uitdaging vormt
om de eigen mogelijkheden en competen es te verleggen en persoonlijke groei handelt over
de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en om nieuwe vaardigheden te verwerven.
Al deze mo vatoren lopen als een rode draad doorheen de scrip e. Er werd geopteerd om
eerst op het persoonlijke niveau te kijken, dit daarna uit te breiden naar het
organisa eniveau en vervolgens naar contextuele factoren te kijken.
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2. Literatuuronderzoek
Grondig literatuuronderzoek of desk research was noodzakelijk om de onderzoeksvraag
theore sch uit de diepen alsook om het onderzoek in een brede maatschappelijke context te
kunnen plaatsen. Het bestuderen van de bestaande literatuur gaf rich ng aan het onderzoek
en gaf de onderzoeksvraag ook meer en meer vorm. Naar aanleiding van de interviews werd
er in het itera eve proces van het kwalita eve onderzoek steeds speciﬁeker aan
literatuuronderzoek gedaan.
In de eerste fase werd er gekeken naar de cijfergegevens en interne gegevens van het Sociaal
Fonds Podiumkunsten. Dit materiaal werd aangevuld met andere cijfergegevens zoals het
Cijferboek Kunsten dat als voedingsbodem dient voor de Landschapstekening Kunsten 2019.
In de tweede fase las ik zoveel mogelijk speciﬁeke literatuur over kunstenaarsloopbanen,
aangevuld met krantenar kels over de posi e van de kunstenaar en het podiumkunstenveld.
Een leidraad vormde de landschapstekening kunsten van 2014, die jdens mijn lange
scrip etocht wijzigde in de landschapstekening van 2019. Het onderzoeksmateriaal van de
groep CuDOS was eveneens een belangrijke informa ebron. Dit leidde mij naar meer
materiaal over de de posi e van de podiumkunstenaar enerzijds en het genderdebat
anderzijds, zoals de scrip e over vrouwen in muziekmanagement (Mullens, 2015) en ‘The
second sound’ (De Graeve & Eckhardt, 2017) alsook naar onderzoeken over het glazen
plafond in de cultuursector (Fischer et al., 2002) en de vrouw/man-verhoudingen in het
Vlaams podiumkunstenlandschap (Van Langendonck et al., 2014; Hesters et al., 2018). Dit
werd met de regelmaat van de klok aangevuld met ar kels uit jdschri en en kranten. De
scrip e van Lien Van Steendam (2010) over hybride acteursloopbanen gaf mij meer inzicht
op het gebied van protean career, boundaryless career en ﬂexicurity.
Deze begrippen werden in een derde literatuurfase verder onderzocht in theore sche
wetenschappelijk literatuur over loopbaanconcepten zoals onder andere de mul ple job
holding, de protean career of de boundaryless career. Ook literatuur over duurzame
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loopbanen en duurzame crea viteitsloopbanen kwam aan bod, alsook wetenschappelijke
literatuur over age en gender, over netwerken, over employability en over succesfactoren in
de loopbaan.
Naast deze deskresearch volgde ik op aanraden van Maarten Bresseleers een studiedag
Moeder, waarvoor werken wij?. Dit werd op 5 augustus 2019 georganiseerd door
TAZ-curator Lucas De Man, over onder andere werken in de cultuursector, fair prac ce en
empowerment van de freelancer.

2.1.Persoonlijk niveau
2.1.1. Loopbanen
Loopbaanconcepten

De loopbaan is door de jaren heen sterk veranderd. Door de globalisering, de toenemende
interna onale concurren e, de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van
informa e en communica e is de nood aan ﬂexibiliteit toegenomen. Twee begrippen van
grote invloed op het loopbaanbeleid zijn de ‘protean career’ en de ‘boundaryless career’.
Deze begrippen lopen als een rode draad door de verschillende onderdelen heen en worden
om die reden hier beschreven.
Een protean career is een loopbaan gestuurd door het individu op basis van diens eigen
waarden en normen (Hall, 1996). De term ‘protean career’ verwijst naar de zeegod Proteus
uit de Griekse mythologie die van vorm kon veranderen bij dreiging en zichzelf kon
aanpassen aan de eisen van de omstandigheden. Het is een interessante metafoor voor de
moderne loopbaan waarbij de werknemer zijn eigen vaardigheden aanpast aan de
veranderende werkomstandigheden. Een protean career is noodzakelijk in het licht van het
veranderende psychologische contract. Een ‘protean career a tude’ wordt omschreven als
“the extent to which an individual manages his or her career in a proac ve, self-directed way
driven by personal values and subjec ve success criteria” (Waters et al. 2014: 405). Men
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spreekt van een ‘protean career oriënta e’ wanneer de waardengedreven a tude en de
zelfsturende a tude op een bepaald niveau aanwezig zijn. Deze a tudes komen verder aan
bod in de literatuurstudie over employability: de waardengedreven a tude leunt aan bij de
competen e knowing why, de zelfsturende a tude bij de competen e knowing how.
Het concept van de grenzeloze loopbaan of ‘boundaryless career’ dook voor het eerst op in
de jaren negen g en wordt gedeﬁnieerd als “sequences of job opportuni es that go beyond
the boundaries of single employment se ngs” (DeFillippi & Arthur, 1994: 307). Een
boundaryless career doorbreekt het patroon waarbij de loopbaan gebonden of gereguleerd
wordt door één of twee organisa es. Er heerst een grote mobiliteit waarbij de werknemer
zich tussen verschillende organisa es beweegt, in tegenstelling tot de loopbaan die zich
binnen één organisa e ontwikkelt (Briscoe & Hall, 2006). Bij een verdere verdieping van het
concept grenzeloze loopbaan worden twee soorten mobiliteit onderscheiden: de fysieke
mobiliteit en de psychologische mobiliteit (Colakoglu, 2011). Fysieke mobiliteit is het meest
onderzocht en gaat over de transi e doorheen de fysieke grenzen, zoals transi e tussen
verschillende organisa es, beroepen, disciplines, loca es en tewerkstellingspatronen
(Colakoglu, 2011). Psychologische mobiliteit gaat over de percep e van de capaciteit om
zulke transi es te maken (Arthur & Rousseau, 1996; Briscoe, Hall & Demuth, 2006; Inkson,
2006; Sullivan & Arthur, 2006). Ze omvat twee dimensies: ten eerste de boundaryless
mindset, wat verwijst naar de voorkeur om te werken met mensen buiten de organisa e, en
ten tweede een mobiliteitsvoorkeur, verwijzend naar de voorkeur om met andere
werkgevers te werken (Briscoe & Hall, 2006; Guan et al., 2019). Bij dit soort loopbaan is
sociale netwerking ook een belangrijk onderdeel. Uit het onderzoek van Van Steendam
(2010) zien we geen opvallend genderverschil. Toch suggereert ander onderzoek dat er wel
degelijk een genderverschil is (Sullivan & Arthur 2006). Vrouwen hebben over het algemeen
minder fysieke mobiliteit omdat bijvoorbeeld de zorg voor familie of het gebrek aan opvang
meespelen, maar een hogere psychologische mobiliteit omdat ze vaker een discon nue
loopbaan hebben en beter zijn in het zoeken van verschillende ‘loopbaanpaden’ (Sullivan &
Arthur, 2006, Inceoglu & al., 2008). De boundaryless career a tude is terug te vinden bij de
mul ple job holding, ﬂexicurity en employability van een podiumkunstenaar.
Multiple job holding
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Vaste tewerkstelling is voor kunstenaars eerder uitzonderlijk geworden (Kunstenpunt, 2014).
Er wordt meer en meer projectma g gewerkt waarbij de podiumkunstenaar zich van het ene
naar het andere project beweegt en dit bij meerdere werkgevers. Dat kan van het ene
ar s eke project naar het andere zijn, maar evengoed worden ar s eke jobs afgewisseld
met niet-ar s eke jobs. De groep van mul ple job holders in de kunsten wordt steeds groter
(Throsby, 1996; Menger, 1999, Abbing, 2002). Een kunstenaar is ook steeds meer een
hybride kunstenaar, door enerzijds de opkomst van de culturele en crea eve industrie op
macrosociologisch niveau en anderzijds doordat er op microsociologisch niveau meer een
meer een vermenging is van de verschillende maatschappelijke sferen waardoor de
beroepssfeer minder te scheiden is van de domes eke sfeer van kunstenaars (Gielen, 2009;
Van Winkel et al., 2012). Een kunstenaar hee een gediﬀeren eerde beroepsprak jk die
verschillende dimensies inhoudt: polyvalent (verschillende taken opnemen binnen de eigen
ar s eke prak jk), polyac ef (verschillende beroepen hebben in verschillende
maatschappelijke velden), pluriac ef (diﬀeren a e van ac viteiten binnen de kunsten) en
hybride, waarbij de kunstenaar autonome en toegepaste kunsten combineert waarbij de
grens tussen beide steeds meer en meer vervaagt (Van Winkel et al., 2012). Throsby en
Zednik delen de arbeids jd van kunstenaars onder in drie types van arbeid: ten eerste het
crea eve en ar s eke werk, de ‘core business’ van de kunstenaar, ten tweede het
kunstgerelateerd werk, zoals bijvoorbeeld lesgeven, en ten derde het niet-kunstgerelateerd
werk (Throsby & Zednik, 2011). In het onderzoek ‘Loont passie?’ worden de diverse
ac viteiten van kunstenaars opgedeeld in vier types: hier wordt het ar s eke werk
onderverdeeld in ar s eke ac viteiten binnen de eigen ar s eke discipline en ar s eke
ac viteiten binnen andere disciplines, zoals een kostuumontwerpster die ook acteert of een
actrice die ook regisseert (Sjongers et al., 2016). Uit dit laatste onderzoek blijkt dat het
ar s eke werk gemiddeld 53% van de totale arbeids jd inneemt. Inkomsten enkel uit
ar s eke kernac viteiten halen, lukt maar voor een beperkte groep. De redenen om aan
mul ple job holding te doen varieert: enerzijds kunnen de niet-ar s eke en ar s ek
gerelateerde jobs in func e staan van de ar s eke bezigheden (Throsby in Benhamou,
2003). Een kunstenaar koopt als het ware ruimte om ar s ek bezig te zijn en het zich te
kunnen permi eren om met kunst bezig te zijn (Abbing, 2002). Anderzijds kan mul ple job
holding ook een posi eve keuze zijn van een hybride kunstenaar die een por olio van
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verschillende ac viteiten aanlegt om zich te blijven ontwikkelen, te engageren en te
mo veren (Abbing, 2002; Gielen, 2009).
Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van ar esten niet-ar s eke jobs hee uit
noodzaak en als ze de keuze zouden hebben, het liefst ar s ek bezig zouden zijn (Wassall &
Alper, 1992 in Abbing, 2002). Uit het genderrapport blijkt dat met name vrouwelijke
podiumkunstenaars meer verschillende jobs combineren en meer inkomsten halen uit jobs
buiten de crea eve sector (Willekens et al., 2018). Een deel van de oorzaak kan gevonden
worden in de discon nuïteit van de tewerkstelling in de kunstensector, waardoor
kunstenaars polyac ef zijn en verschillende beroepen binnen en buiten de kunstensector
gaan zoeken (Towse, 1992; Van Winkel et al., 2012).

2.1.2. Employability
Employability is een begrip dat door het wegvallen van de levenslange werkzekerheid steeds
meer aandacht krijgt (Arthur & Rousseau, 2001). De deﬁni e die hier gebruikt wordt
omschrij employability als “de kans om een baan te krijgen en/of te behouden” (Forrier &
Sels, 2005: 52), aangevuld met de term “fulﬁlling”: niet enkel het vermogen om werk te
vinden en te behouden is van belang, maar ook om passend werk te vinden en te behouden
(Hillage & Pollard, 1998). Employability wordt gezien als een essen ële voorwaarde voor de
vooruitgang van een loopbaan (Stoﬀers & Van der Heijden, 2014). Employability wordt
onderverdeeld in drie dimensies: knowing-how, knowing-whom en knowing-why (DeFillippi
& Arthur, 1994).
Knowing-how

Knowing-how gaat over het ontwikkelen, behouden en vergroten van competen es, kennis
en exper se van een individu (DeFillippi & Arthur, 1994). Naast beroepscompeten es, zijn
leercompeten es van groot belang (Forrier & Sels, 2005). Beroepscompeten es omva en de
kennis en vaardigheden die nodig zijn binnen een bepaald beroepsdomein.
Leercompeten es zijn belangrijk om snel nieuwe beroepscompeten es te kunnen
verwerven en zich aan te passen aan de veranderende arbeidskwaliﬁca es (Forrier & Sels,
2003). Het zijn gedragscompeten es die ona ankelijk van de werkomgeving hun waarde
behouden (Forrier & Sels, 2003). Voorbeelden zijn het nemen van persoonlijk ini a ef, de
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behoe e aan ontwikkeling (Van der Velde & Van den Berg, 2000), ﬂexibiliteit en het in staat
zijn om onder druk te werken (Forrier & Sels, 2003). Vrouwen scoren op het vlak van
levenslang leren beter dan mannen (Lewis & Plomien, 2009).
De competen e knowing-how leunt aan bij de zelfsturende a tude van een protean career.
Zelfsturing verwijst naar de mate waarin de werknemer de eigen loopbaan in handen hee
en er rich ng aan gee . Een proac eve houding en een groot aanpassingsvermogen maakt
dat een individu zich kan openstellen voor nieuwe ontwikkelingen en zich kan blijven
ontwikkelen (Fugate et al., 2004).
Knowing-whom

Knowing-whom handelt over mobiliteitscompeten es waarbij kennis over de
transi emogelijkheden op de arbeidsmarkt centraal staan. Het uitbouwen van een
duurzaam netwerk en het opbouwen van sociaal kapitaal zijn daarbij van belang (DeFillippi &
Arthur, 1994). Netwerken kan omschreven worden als “an individuals’ a empt to develop
and maintain rela onships with others to have the poten al to assist them in their work or
career” (Forret & Dougherty, 2001: 284). Netwerken gebeurt zowel binnen als buiten de
organisa e. Sociaal kapitaal is de som van de middelen die gemobiliseerd kunnen worden
dankzij de rela es en het netwerk waarin men is ingebed (De Prins, 2014). Met de
verschuiving van organisa e naar individu, met steeds lossere banden tussen werkgever en
werknemer, wint netwerken en het opbouwen van sociaal kapitaal meer en meer aan
belang (Guan et al., 2019). Knowing-whom is een onmisbaar onderdeel van een protean
career a tude waarbij de focus ligt op het eigen ini a ef en de eigen verantwoordelijkheid
(Forret and Dougherty, 2004).
Sociale netwerken kunnen onderverdeeld worden in instrumentele en expressieve
netwerken (Bozionelos, 2003). Vrouwen hebben eerder een expressief, ‘vrouwelijk’ netwerk
waar bezorgdheden gedeeld worden en steun en conﬁrma e gezocht wordt bij professionele
collega’s. Mannen hebben daarentegen eerder instrumenteel, ‘mannelijk’ netwerk met
nu ge zakelijke contacten en professionele steun (Sjongers et al., 2018; Bozionelos, 2003;
Ibarra 1995; 1997). Vrouwen blijken onvoldoende ingebed in mannelijke netwerken met
nu ge contacten, wat maakt dat ze minder toegang hebben tot het sociaal kapitaal (Lu er,
2015). “Vooral bij hogere func es moeten ze concurreren met een meerderheid aan mannen
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die mul plexe verbindingen hebben met degenen die de besluiten nemen’ (De Prins, 2014:
98). Het zorgt voor een cumula ef nadeel (Bielby & Bielby, 1996).
Netwerken in de cultuursector zijn door het grote belang van interpersoonlijke contacten
vaak informeel (Bielby & Bielby, 1999; Ca ani & Ferriani, 2008). In tegenstelling tot andere
jobs is er weinig sprake van de tradi onele wervings- en selec eprak jken. Meestal wordt
een podiumkunstenaar gevraagd voor een opdracht: zelf organisa es, regisseurs,
podiumkunstenaars aanspreken werkt maar voor één derde. Het is ook een reden waarom
er vaak zelf projecten worden opgestart (Siongers & Van Steen, 2014).
Literatuur benadrukt de posi eve en func onele eﬀecten van sterke informele rela es, zoals
de posi eve invloed op stress, het welbevinden, het sociaal klimaat, innova e, de
promo emogelijkheden (De Prins et al., 2014). Tegelijker jd wordt ook de keerzijde
benadrukt. Zeker bij informele netwerken is er kans op sociale exclusie, discrimina e en
favori sme (Di Maggio & Garip, 2012). Leden van een sociale groep ontwikkelen een
speciﬁeke habitus, die gesocialiseerd, gedeeld en behouden wordt en dit vaak onbewust
(Bourdieu, 1984). Vooral vrouwen lijden onder deze informele netwerkprak jken (Grugulis &
Stoyanova, 2012).
Netwerken in de cultuursector zijn daarnaast ook eerder gesloten (Lu er, 2015). Een
netwerk met een open en diverse structuur, met ‘zwakkere’ banden, biedt meer voordeel
voor vrouwen en verkleint de genderongelijkheid. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen
met expressieve netwerken een nega eve associa e hebben met macht, autoriteit en het
zich posi oneren (Emmerik, 2006). Mannen daarentegen hebben in hun instrumentele
netwerk een posi eve associa e ten aanzien van autoriteit en status en ze en dit eﬀec ef
om in ‘hard’ sociaal kapitaal, status en hogere posi es (Emmerik, 2006). Een tweede
verklaring is het feit dat vrouwen minder relevante informa e krijgen en er minder
mentorship en sponsorship is voor vrouwen. Vrouwen zouden uitgesloten zijn van het
gesloten, instrumentele en vaak mannelijke netwerk, mede omdat leidinggevenden vaak
mannen zijn (Lu er, 2015). Dit komt verder aan bod in het hoofdstuk over leiderschap en
organisa ecultuur.
Knowing-why
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Knowing-why handelt over de loopbaanverwach ngen en mo va onele aspecten van een
loopbaan. De mo va onele kenmerken kunnen iemands arbeidskansen beïnvloeden (Roe,
1984). Mensen die een loopbaan hebben in overeenstemming met hun verwach ngen
getuigen van employability (Forrier & Sels, 2005). Vanuit deze invulling wordt gekeken naar
hoe fulﬁlling een baan is (Hillage & Pollard, 1998) en hoe ‘de interne carrière’, het
subjec eve idee over de eigen loopbaan, bekeken wordt (Forrier & Sels, 2005; Schein & Van
Maanen, 1977). Een loopbaan kan onderverdeeld worden in een aantal fases: groei,
explora e, ves ging, handhaving en terugtrekking (Super, 1957). Tijdens een loopbaan
doorloopt men een aantal opeenvolgende loopbaancycli, waarbij een nieuwe transi e, zoals
een nieuwe job, telkens weer een nieuwe cyclus kan ini ëren (Hall & Mirvis, 1994). In een
meer gevorderde loopbaan en door het hebben van meer werkervaringen wordt de
iden teit stabieler en consistenter en is er een grotere reﬂec e wat betre de
loopbaanverwach ngen (De Wilde & De Vos, 2009). Mid-careers kunnen dus beter hun
sterktes en zwaktes doorgronden. Anderzijds bestaat ook het gevaar dat de knowing-why
aan belang verliest met een s jgende lee ijd. Ouderen scoren lager op de knowing-why
component en kunnen minder loopbaanuitdagingen zoeken nu ze in de fase van de
handhaving zi en (De Coen et al. , 2007). Maar omgekeerd kan het doorlopen van meer
loopbaancycli juist resulteren in een hogere iden teitsgroei en een verhoogd
aanpassingsvermogen (De Coen et al., 2007; De Wilde & De Vos, 2009).
De podiumkunstensector hee hoge welzijnsscores wat betre engagement en plezier op
het werk. Een mo va ebron als loopbaanmogelijkheden wordt echter vaak als een gemis
ervaren, en 45% van de werknemers in de sector ervaren dit zelfs al jd (De Meyer, 2017).
De competen e knowing-why leunt aan bij de waardengedreven a tude van een protean
career. De waarden dienen als een intern kompas voor het individu, waarbij iden teitsbesef
en begrip over de eigen iden teit de basis vormen. Waarden en overtuigingen van de
organisa e, en objec eve factoren zoals promo e, hiërarchische posi e of salaris spelen een
minder belangrijke rol (Briscoe & Hall, 2002, 2006; Hall, 2004; Briscoe, Hall & DeMuth, 2006;
Volmer & Spurk, 2011).
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2.2. Organisatieniveau
2.2.1. Flexibiliteit versus zekerheid
Flexibiliteit

Flexibiliteit vanuit organisa eniveau kan omschreven worden als de vrijheid om de
hoeveelheid werkuren aan te passen aan de veranderingen in de vraag (Mar nez-Lucio &
Blyton, 1994). Bij De Haan et al. (1995) wordt de onderverdeling gemaakt tussen interne
ﬂexibiliteit enerzijds, waar er een ﬂexibel gebruik wordt gemaakt van het intern aanwezige
personeel, en externe ﬂexibiliteit anderzijds, waarbij er gebruik wordt gemaakt van jdelijke
ﬂexwerkers en externen.
Externe flexibiliteit

Een belangrijke dimensie van externe ﬂexibiliteit is de numerieke ﬂexibiliteit (Mar nez-Lucio
& Blyton, 1994; De Haan et al., 2005). Numerieke ﬂexibiliteit handelt over de status van de
werknemer in termen van een vast of jdelijk contract, in loondienst of als zelfstandige.
Deze vorm is heel kenmerkend voor de podiumkunstensector waar er hoofdzakelijk
projectma g gewerkt wordt en de podiumkunstenaar met opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten van korte duur werkt (De Heusch et al., 2011; Siongers et al., 2016;
Bresseleers, 2013). In de podiumkunsten wordt er meer in loondienst gewerkt, omdat deze
sector meer dan andere kunstdisciplines a ankelijk is van opdrachten. Er wordt
voornamelijk gewerkt met jdelijke contracten in loondienst, via SBK’s of interimkantoren
(Sjongers et al., 2016). De keuze om te werken als vol jds zelfstandige wordt niet snel
gemaakt. Vrouwen blijken minder als zelfstandige te werken en werken ook iets minder
vol jds dan mannen in de sector (Willekens et al., 2018).
Interne flexibiliteit

Interne ﬂexibiliteit handelt over jdelijke en over func onele ﬂexibiliteit (Mar nez-Lucio &
Blyton, 1994; De Haan et al., 2005). Bij de jdelijke of ﬁnanciële ﬂexibiliteit gaat het over hoe
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de werkuren worden ingedeeld. In tegenstelling tot de algemene arbeidsmarkt werken
vrouwelijke podiumkunstenaars niet noodzakelijk vaker deel jds (Willekens et al., 2018).
Func onele of organisatorische ﬂexibiliteit houdt een inzetbaarheid in op verschillende
gebieden en op verschillende niveaus in de organisa e, zoals jobrota e of het opnemen van
extra verantwoordelijkheden, wat bijvoorbeeld gebeurt in innova eve ondernemingen
(Wilthagen & Tros, 2004). Func onele ﬂexibiliteit in de podiumkunsten blij eerder
uitzondering dan regel, tenzij vanuit het aspect van extra verantwoordelijkheid nemen (Van
Steendam, 2010). Toch blijken ﬂexwerkers in de podiumkunsten heel posi ef inzake de
afwisseling op het werk, de arbeidsorganisa e en het benu en van de vaardigheden,
allemaal aspecten van func onele ﬂexibiliteit (De Meyer, 2017). Daarbij zijn er geen
genderverschillen vastgesteld.
Zekerheid

Zekerheid kan onderverdeeld worden in verschillende vormen: baan- of jobzekerheid (1),
werk- of transi ezekerheid (2), inkomenszekerheid of sociale zekerheid (3) en
combina ezekerheid (4) (Wilthagen et al., 2003, Wilthagen & Tros, 2004; Forrier, 2007). Aan
deze vier zekerheden wordt soms nog loopbaanzekerheid toegevoegd (Van Steendam,
2010). Dit is de zekerheid om via betaalde arbeid rechten op te bouwen voor bijvoorbeeld
pensioen, loopbaanonderbreking en dergelijke. Het kan gezien worden als een deel van
inkomenszekerheid.
Jobzekerheid

Jobzekerheid betekent de zekerheid om ofwel dezelfde job te kunnen behouden (job
security) ofwel om bij een bepaalde werkgever aan de slag te kunnen gaan (employer
security). Jobzekerheid hee voor de meeste werknemers nog steeds de voorkeur en wordt
vaak verkozen boven extrinsieke mo vatoren als salaris, promo e en
ontwikkelingsmogelijkheden (Probst et al., 2017). Jobonzekerheid kan leiden tot minder
engagement, loyaliteit en tevredenheid en is daarnaast een grote bron van stress (Huang et
al., 2012; Sverle et al., 2000).
Mensen met een protean career a tude ondervinden minder hinder van jobonzekerheid
door hun grote mate van zelfsturing, waardoor ze gemakkelijker nieuwe competen es
aanleren en zich aanpassen (Mirvis & Hall, 1994). In de podiumkunsten blijkt dat de
24

/

zekerheid om bij één organisa e of de zekerheid om bij een bepaalde werkgever aan de slag
te gaan, al lang geen op e meer is voor podiumkunstenaars (Janssens & Moreels, 2007; Van
Steendam, 2010). Flexwerkers scoren signiﬁcant onguns ger op het aspect jobonzekerheid
(De Meyer, 2017).
Werkzekerheid

Op de algemene arbeidsmarkt is er een verschuiving van jobzekerheid naar werkzekerheid
(employment security), de zekerheid om aan het werk te blijven (Vansteenkiste et al., 2015).
Werkzekerheid is gekoppeld aan transi ezekerheid (transi on security): de zekerheid om van
de ene job naar de andere te kunnen overstappen. Vrouwen hebben een grotere nood aan
zekerheid door het groter aantal transi es, door meer par me werk en meer jobs met een
lager loon (Lewis & Plomien, 2009). Werkzekerheid is ook onlosmakelijk verbonden met
employability, waarbij brede inzetbaarheid en ontwikkeling van competen es centraal staan.
Onderzoek toont aan dat in de podiumkunstensector de ontevredenheid over de
werkzekerheid groot is: meer dan 60% van de ondervraagden was ontevreden over de
werkzekerheid (Siongers et al., 2018). Bij het voorafgaande onderzoek dat werd gevoerd bij
acteurs was die ontevredenheid zelfs nog groter (Siongers et al., 2016). Bij
podiumkunstenaars die bij meer dan vijf organisa es (zowel binnen de gesubsidieerde
sector als daarbuiten) ac ef waren, was de uitstroom trager dan bij hen die bij minder
organisa es werkten (Janssens & Moreels, 2007).
Inkomenszekerheid

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het inkomen van kunstenaars lager ligt dan in
andere beroepen die “een gelijkaardig niveau van menselijk kapitaal vereisen, in termen van
onderwijs, training en ervaring” (Siongers et al., 2014: 4; Abbing, 2002; Siongers et al., 2016,
2018; Throsby & Zednik, 2011). Kunstenaars vullen het lage inkomen verkregen uit
kortlopende projecten en contracten, aan met inkomsten uit andere bronnen (Throsby &
Zednik, 2011). Slechts 10% van de podiumkunstenaars ontvangt zijn loon volledig uit het
ar s eke werk (Siongers et al., 2016), al kwam uit het voorafgaande onderzoek speciﬁek
gericht op acteurs een nog lager cijfer naar voren (Siongers et al., 2014). Tussen twee
opdrachten valt meer dan de hel van de podiumkunstenaars terug op een
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1

werkloosheidsuitkering via het kunstenaarsstatuut (Siongers et al., 2016). Men geniet van
2

een ‘neutralisa evoordeel’ om te bele en dat de uitkering niet daalt in de jd en
kunstenaars kunnen niet-ar s eke werkaanbiedingen weigeren. Ook het terugvallen op het
inkomen van de partner is voor één op vijf van belang om te kunnen voorzien in het
levensonderhoud (Siongers et al., 2014).
“Ar sts are highly qualiﬁed but on average their income is very low and the situa on of
women ar sts is even worse than that of their male counterparts” (Employment European
and Social Fund 2001 in Dean, 2008: 19). Verschillende studies wijzen op het glazen plafond
voor vrouwen in de kunstensector ( Bielby, 2009; Bielby & Bielby, 1996; Siongers et al.,2014,
2016; Willekens et al., 2018). Bielby & Bielby onderscheiden twee mogelijke processen: bij
con nue ongelijkheid worden vrouwen, los van de eﬀec eve verwezenlijkingen, heel hun
loopbaan door benadeeld ten opzichte van mannen. Bij cumula eve ongelijkheid hebben
vrouwen en mannen ongeveer dezelfde kansen bij de start van de loopbaan, maar botsen
vrouwen op het alom gekende ‘glazen plafond’(Bielby & Bielby, 1992; 1996).
Bij de start van de loopbaan in de podiumkunsten verdienen vrouwen opvallend minder dan
mannen en wordt de loonkloof cumula ef steeds groter, met het grootste verschil in de
lee ijdscategorie van 45 tot 54 jaar (Willekens et al., 2018). Die loonkloof is enerzijds toe te
schrijven aan het feit dat vrouwen lagere vergoedingen krijgen, maar ook aan het lager
aantal werkdagen (Siongers et al., 2014). Volgens het ins tuut van gelijkheid tussen mannen
en vrouwen wordt 48% van de loonkloof verklaard op basis van de verschillende posi es en
52% aan verborgen mechanismen, vooroordelen en stereotypen
(h ps://igvm-ie .belgium.be/nl/ac viteiten/arbeid/loonkloof).
Het opmerkelijke aan het genderrapport is dat er één groep afwijkt van de veronderstelde
cumula eve loonkloof: vrouwelijke podiumkunstenaars tussen 36 jaar en 45 jaar hebben er
een signiﬁcant hoger gemiddeld inkomen dan hun mannelijke tegenhangers (Willekens et

Dit statuut is geen apart statuut voor kunstenaars, maar handelt over de werkloosheidsuitkering die tussen
twee jobs in verkregen, voor iedereen die een ar s eke, technische of ondersteunende func e uitoefent in de
ar s eke sector.
2
Soms wordt er voor ar s ek werk met een contract gewerkt waar arbeidsdagen vermeld worden, soms wordt
er ook met een taakloon gewerkt. In dat geval past de RVA de cachetregel toe om het aantal arbeidsdagen te
berekenen (website Cultuurloket, geraadpleegd op 2 mei 2020).
1
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al., 2018). Er kan sprake zijn van een selec e-eﬀect: omwille van de grote onzekerheid
verlaten vrouwen bij een lage ﬁnanciële zekerheid sneller de ar s eke sector, en de weinige
overgebleven vrouwen zijn zij die ofwel het meest succesvol de ar s eke loopbaan
uitbouwen ofwel het best kunnen rondkomen als kunstenaar. Het hogere gemiddelde
inkomen bij deze lee ijdsgroep blijkt in het genderrapport dan ook te wijten aan enkele
bovengemiddelde inkomens (Willekens et al., 2018). Wat de subjec eve evolu e van hun
inkomen betre scha en vrouwen hun toekomst somber in: amper 3% ziet lee ijd als een
voordeel, 49% daarentegen niet (Dean, 2008).
Combinatiezekerheid

De nood aan combina on security is groter bij vrouwen (Wilthagen, 2004). Vrouwen nemen
propor oneel meer zorgverantwoordelijkheden op en werken hierdoor met meer ﬂexibele
contracten en aan een lager loon (Lewis & Plomien, 2009). Uit onderzoek van het Sociaal
Fonds Podiumkunsten blijkt dat met name ﬂexwerkers signiﬁcant onguns ger scoren op het
aspect werk-leef combina e en emo onele belas ng (De Meyer, 2017).
Toch gee slechts 10% van de acteurs uit het onderzoek ‘ Acteurs in de spotlight’ aan dat
ar s ek werk slecht combineerbaar is met een gezin. Vooral vrouwen vinden de combina e
moeilijker van zodra er kinderen zijn (Siongers et al., 2016). In vergelijking met de algemene
arbeidsmarkt, combineren vrouwen in de podiumkunstensector vaker jobs (Willekens et al.,
2018; Lewis & Plomien, 2009).
Flexicurity

Flexicurity verbindt de begrippen ﬂexibiliteit en zekerheid met elkaar. Het kan op die manier
gedeﬁnieerd worden als “a social protec on for ﬂexible work forces” (Klammer & Tillmann,
2001; Ferrera et al., 2001 in Wilthagen & Tros, 2004:170). De ﬂexibilisering en de zekerheid
dienen zich niet apart te ontwikkelen, maar dienen synchroon te gebeuren. Het debat over
ﬂexicurity kent voor- en tegenstanders. Aan de ene kant wordt beweerd dat een grotere
ﬂexibiliteit gepaard gaat met minder zekerheid voor de werknemer (Tangian, 2008). Het
maakt de kloof tussen beschermde vaste contracten en mensen die van job naar job hoppen
nog groter (Kleef, 2017). Deze kloof is in de podiumkunstensector ook terug te vinden: de
vaste contracten van het omkaderend personeel in de cultuursector staan in contrast met de
de ﬂexibele en korte contracten van de uitvoerende kunstenaars. Aan de andere kant wordt
27

/

gezegd dat ﬂexibiliteit en zekerheid elkaar niet uitsluiten, maar versterkend kunnen werken,
mét het juiste arbeidsmarktbeleid (Madsen, 2002). Volgens Anneleen Forrier zijn er in de
podiumkunsten twee elementen belangrijk. Enerzijds is er een begrijpelijk streven naar
zekerheid en anderzijds kan een te hoge werkzekerheid voor de ene groep ten koste gaan
van de tewerkstellingskansen van anderen. Forrier spreekt over het gevaar van de duale
arbeidsmarkt. Er moet een evenwicht gezocht worden tussen ﬂexibiliteit en security, waarbij
ﬂexibele samenwerkingsverbanden posi ef kunnen zijn als er tegelijker jd geïnvesteerd
wordt in employability (Forrier, 2007).
Invloed van gender en leeftijd

“The rela onship between ﬂexicurity and gender equality is not self-evident” (Plantenga et
al., 2007: 67). Beleidsmaatregelen inzake ﬂexicurity gaan uit van een toename van de
gendergelijkheid (Gazier, 2006). Toch is de literatuur die er over ﬂexicurity en gender te
vinden is, kri sch (Lewis & Plomien, 2009; Friedman, 2004; Hansen, 2007). Voornaamste
kri ek is dat de beleidsmaatregelen noch de onderzoeksdata te weinig diﬀeren a e maken
voor de noden van speciale groepen, zoals vrouwen, en dat de voorgestelde maatregelen
onvoldoende zijn om hun situa e te verbeteren (Lewis & Plomien, 2009). Vrouwen maken
60% uit van de transi es van job naar job, of van job naar par me werk of onbetaald werk ,
als gevolg van de verantwoordelijkheid voor gezin en zorg die ze op zich nemen. Vrouwen
zijn meer ‘ﬂexibele’ werknemers dan mannen, vooral als er gekeken wordt naar soorten
contracten en aantal werkuren, maar economische autonomie levert deze ﬂexibiliteit niet op
(Lewis en Plomien, 2009).

2.2.2. Leiderschap en organisatiecultuur
In de cultuursector maken vrouwen een groot deel van de tewerkgestelden uit, waardoor er
niet echt sprake is van een ‘kwan ta eve’ mannelijke dominan e (Willekens et al., 2018).
Vrouwen hebben weliswaar meer toegang tot verschillende niveaus, maar bij de hoogste
leidinggevende func es en de ar s eke beroepen met een hoge status blij er nog een
grote ongelijkheid bestaan (Bielby, 2009; Fisher et al., 2002). Zakelijke leiding kan makkelijker
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door vrouwen vervuld worden dan ar s eke leiding. Bij de func es in de ‘subtop’ wordt 36%
door vrouwen ingenomen, bij de ‘top’ 26% (Fischer et al., 2002). In die subtop zijn er
makkelijker vrouwen aanwezig, vlak onder de mannelijke leidinggevenden, maar er is een
duidelijk verschil in status, tel en loon (De Graeve, 2014). Als vrouwen aan het hoofd staan
is dat vooral bij kleinere organisa es. Aan de kuns nstellingen met een budget van boven de
twee miljoen euro staan geen vrouwen (Hillaert, 2017). Vrouwen zijn hoofdzakelijk in de
meer ondersteunende func es terug te vinden (Hesmondhalgh & Baker, 2012; Willekens et
al., 2018; Hesters, 2019).
Naast het belang van sociaal kapitaal (het netwerk) bestaat er ook symbolisch kapitaal. Bij
symbolisch kapitaal rijst de vraag of vrouwen voldoende aux sérieux genomen worden.
Doorheen de hele carrière blijkt dat vrouwen achtergesteld worden omdat hun symbolisch
kapitaal minder groot is, wat blijkt uit het ontbreken van ar s eke leidinggevenden (Bielby &
Bielby, 1996). Dit komt niet tot ui ng bij bijvoorbeeld het toekennen van subsidies. Hoewel
er nog geen systema sch onderzoek is gedaan naar de gendergelijkheid bij het verstrekken
van de subsidies door het Kunstendecreet, blijkt uit een steekproef (Hillaert & Hesters,
2016) dat er op het gebied van individuele subsidies weinig verschil is tussen vrouwelijke en
mannelijke podiumkunstenaars. Als men evenwel kijkt naar de subsidies die aan mannelijke
kunstenaars gegeven worden via de structurele subsidies voor collec even, gezelschappen,
stadstheaters en orkesten, kan men wel de hypothese opperen dat er in het geheel meer
subsidies naar mannelijke kunstenaars gaan dan naar vrouwelijke (Landschapstekening,
2019).
De leiding van een organisa e hee een grote invloed op de organisa ecultuur. Een
organisa ecultuur is het geheel van gemeenschappelijke opva ngen die bepalend zullen
zijn voor hoe de medewerkers handelen. Organisa ecultuur wordt door Schein beschreven
als “een patroon van gedeelde basisaannames die de groep hee geleerd bij het (succesvol)
oplossen van problemen” (Bolman & Deal, 2003:243). Andere deﬁni es leggen de nadruk
meer op waarden, normen en gedrag. “De totaalsom van dergelijke waarden en opva ngen
die werknemers binnen de organisa e met elkaar delen, wordt de organisa ecultuur
genoemd en hee invloed op hoe personeelsleden juist handelen in een bepaalde
organisa e” (Verbergt, 2014: 117). Organisa eculturen worden in de literatuur ook
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beschreven in termen van masculiene en feminiene dimensies (Hofstede, 1980, 1998; Quin
1988; Schein, 1985). Zo maakt Quin een opdeling tussen een ‘human rela ons’ cultuur en
een ‘ra onal-goal’ cultuur waarbij de eerste de nadruk legt op de menselijke ontwikkeling en
het aangaan van goede samenwerkingsverbanden en de tweede gericht is op het leveren
van presta es en het halen van doelstellingen (Quin, 1988). Zo bestaan er vier ideaaltypes
van organisa eculturen: familiecultuur, adhocra sche cultuur, marktcultuur en
hiërarchiecultuur waarbij vooral de familiecultuur en de adhocra sche cultuur kenmerken
vertonen van feminiene dimensies. (Cameron & Quin, 2012). Schein maakt een onderscheid
tussen de ‘macht en presta e’ cultuur en de ‘steun en rol’ cultuur (Schein, 1985).
Een belangrijk aspect van organisa eculturen is dus dat ze ‘sekse-gekleurd’ zijn en er
duidelijke denkbeelden kunnen bestaan over masculiniteit en feminiteit (Fischer et al, 2002).
De organisa ecultuur beïnvloedt dus de verschillende posi es die vrouwen en mannen
binnen de organisa e bekleden, alsook de kenmerken en waarden die als belangrijk worden
beschouwd. Uit de vragenlijst van Fischer worden feminiene en masculiene normen en
waarden gedis lleerd. Dit zijn de stereo epe waarden en normen die overheersen in de
Westerse cultuur. ‘Feminiene’ normen en waarden gaan over posi eve feedback,
collegialiteit, par cipa e in de besluitvorming, persoonlijke ontplooiing, collec visme en het
belang van de werk-privé balans (Fischer et al., 2000; 2002). Deze feminiene waarden komen
overeen met de ‘human rela ons’ cultuur van Quin en de ‘steun en rol’ cultuur van Schein.
‘Masculiene’ normen en waarden zijn individualisme, belang van materiële beloning,
compe

e, hoge presta edruk, grote jdsinzet, hiërarchie, belang van status en

aanwezigheid (Fischer et al., 2000; 2002). Deze komen overeen met de ‘ra onele doel’
cultuur van Quin en de ‘macht en presta e’ cultuur van Schein. Het betekent uiteraard niet
dat elke man of vrouw deze waarden belangrijk vindt, enkel wat er algemeen belangrijk
wordt gevonden door de groep mannen of vrouwen.
Deze heersende waarden en normen maken wel dat er in organisa es verwach ngen kunnen
zijn naar welke eigenschappen een leidinggevende persoon moet bezi en en naar welk type
persoon men hoog acht. Er kan bijvoorbeeld een sterke associa e zijn tussen mannen en
leidinggevende func es en tussen vrouwen en communica eve func es. Op grond van de
normen en waarden kan men mensen selecteren en promoveren die binnen de
organisa ecultuur passen en komen mensen met andere eigenschappen er minder aan bod.
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Dit werkt ook in de omgekeerde rich ng: mensen met bepaalde waarden en normen gaan
minder kiezen voor organisa es waarvan de opva ngen over mannen- en vrouwenrollen te
sterk verschillen van de eigen opva ngen (Van Vianen & Fischer, 2002).

2.3. Contextuele factoren
2.3.1. Ondersteuning vanuit overheid en sector
Bij de drie dimensies van ‘knowing’ wordt employability bekeken op het niveau van de
individuele werknemer die op een proac eve manier zijn inzetbaarheid dient te vergroten.
Employability kan ook bekeken worden op het niveau van de organisa e en op niveau van de
maatschappij waarbij contextuele factoren van invloed zijn. Zo wijst Van der Heijden op
factoren zoals de werkomgeving, het HRM-beleid en het leerklimaat binnen een organisa e
of sector (Van der Heijden, 2005). Verschillende contex actoren zoals de
arbeidsmarktsitua e, de selec epatronen, ins tu onele context van bijvoorbeeld de
wetgeving en de speciﬁeke kenmerken van de interne arbeidsmarkt van de
podiumkunstensector zijn ook van belang (Forrier & Sels, 2005). Wat betre de
ondersteuning van de overheid door het verstrekken van subsidies blijkt dat zowel
structurele subsidies als directe subsidies niet zozeer in de opstar ase van belang zijn, maar
wel in de fase van con nuering en groei (Van Looy & Van de Velde, 2013).
Subsidies zijn voor de podiumkunstensector noodzakelijk: de sector hee niet de
mogelijkheid om op louter marktprincipes te func oneren (Van de Velde et al., 2013). Door
de eigenheid van de podiumkunsten kunnen jd en ruimte niet zomaar overstegen worden,
is de groo e van het bereikbare publiek beperkt en zijn er structurele hoge kosten, met
name loonkosten (Landschapstekening, 2019). Bovendien zijn subsidies een belangrijke
he oom in het aanspreken van andere bronnen van inkomsten (Landschapstekening, 2019).
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2.3.2. Seksisme en grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag kan een grote invloed hebben op de arbeidstevredenheid
(McDonald, 2012). Uit het onderzoek blijkt dat personen die te maken krijgen met
grensoverschrijdend gedrag vaker ontevreden zijn en vaker overwegen te stoppen met
werken in de sector (Willekens et al., 2018).
Er zijn verschillende deﬁni es van wat er onder grensoverschrijdend gedrag verstaan kan
worden, van een meer strikte en juridische tot een ruimere en psychologische interpreta e.
Voor dit onderzoek opteer ik om een ruime psychologische deﬁni e als basis te gebruiken
waarin grensoverschrijdend gedrag gedeﬁnieerd wordt als gender of seksueel gerelateerde
gedragingen in een professionele situa e die door de betrokkene als beledigend of
grensoverschrijdend worden beoordeeld (Fitzgerald et al., 1997b). Deze deﬁni e, die ook in
het genderrapport (Willekens et al., 2018) gebruikt wordt, hee als voordeel dat ze ook de
subjec eve percep e van grensoverschrijdend gedrag omvat.
Grensoverschrijdend gedrag wordt onderverdeeld in verschillende vormen. Zo wordt er een
onderscheid gemaakt tussen ongewilde seksuele aandacht, dwang tot seksuele handelingen
en verbale of non-verbale gedragingen die wijzen op genderdiscrimina e (Gelfand et al.,
1995). Op basis van deze drie dimensies ontwikkelden Leskinen & Cor na een schaal met 20
items en vijf dimensies die speciaal ontwikkeld werd om grensoverschrijdend gedrag bij
vrouwen te meten: seksis sche opmerkingen (1), seksuele of beledigende opmerkingen en
gedragingen (2), infan lisa e (3), werk/gezin stereotypen (4) en genderstereotypen (5) (
Leskinen & Cor na, 2014). De onderzoeken van de CuDOS werkgroep, die in opdracht van
het departement Cultuur, Jeugd en Media uitgevoerd werden via een brede bevraging in
2018, voegden ook dwang of chantage (Siongers et al, 2018) toe, net als exclusie, waarbij
vrouwen uitgesloten worden van het netwerk en/of van gesprekken in de professionele
omgeving (Willekens et al., 2018). Exclusie behoort niet tot grensoverschrijdend gedrag in de
strikte zin van het woord, maar kan wel wijzen op een vorm van seksisme (Willekens et al.,
2018).

32

/

Onderzoek van Baillien et al. (2008) toont verschillende risicofactoren aan om met één of
meerdere vormen van grensoverschrijdend geconfronteerd te worden. Zo is er meer kans in
jobs met een lage autonomie, met rou newerk en strakke, formele, hiërarchische
structuren. Dit kan niet echt naar de vaak informele structuur van organisa es in de
cultuursector getransponeerd worden. De vier factoren uit het onderzoek van Hennekam en
Benne (2017) zijn wel erg van toepassing op de cultuursector. Er is meer risico in een sector
of organisa e waar een sterke, compe

eve sfeer hangt (1), een open en losse cultuur

heerst (2), informele contacten belangrijk zijn (3) en de machtsrela es gebaseerd zijn op
persoonlijke status (4) (Hennekam & Bennet, 2017). Ook sectoren waar vaak derde par jen
bij betrokken zijn (Baillien et al. , 2008), waar de fysieke verschijning en lichamelijkheid
belangrijk is (Hennekam & Bennet, 2017) en waar er een grote jobonzekerheid heerst door
veel jdelijke contracten en freelancers (Baillien et al., 2008), brengen meer risico met zich
mee. Ar s eke func es of technisch-ar s eke func es houden een groter risico in dan de
ondersteunende en administra eve func es in de cultuursector (Willekens et al., 2018).
De communica eve vormen van seksisme komen het vaakst voor, met name algemene
bewoordingen over de groep vrouwen, via stereotypering. Bij infan lisa e, een subdimensie
van communica ef grensoverschrijdend gedrag en een vorm van micro-agressie, worden
personen niet serieus genomen op basis van hun gender en wordt er hen minder gezag of
autoriteit toegeschreven. Lee ijd is tevens een belangrijke factor. Opmerkelijk is dat
infan lisa e pas bij de lee ijdscategorie 45+ vermindert. Ook de gezinssitua e speelt mee:
alleenstaande vrouwen met kinderen krijgen er meer mee te maken. Opmerkelijk is dat de
overweging om te stoppen in de sector het sterkste voorkomt bij infan lisa e (Willekens et
al., 2018). Hoe frequenter de communica eve vormen en infan lisa e voorkomen, hoe
meer ze ervaren worden als grensoverschrijdend.
Exclusie komt even vaak voor in verschillende gezinssitua es, verschillende lee ijdsfasen en
bij statusverschillen, al komt exclusie bij jonge moeders onder de 35 jaar net iets vaker voor.
Lee ijd hee geen invloed op fysiek overschrijdend gedrag; status en gezinssitua e dan
weer wel (Siongers et al., 2018). Dat status en lee ijd een eﬀect hebben, vinden we ook
terug in ander onderzoek. Jongere vrouwen die nog niet geves gd zijn (lage status) worden
vaker slachtoﬀer van verschillende vormen van seksisme en grensoverschrijdend gedrag
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(McDonald, 2012). Ander onderzoek toont dan weer aan dat net vrouwen in een
autoriteitsposi e vaker grensoverschrijdend gedrag ervaren dan vrouwen in een
ondergeschikte posi e (McLaughlin et al., 2012). In dit geval gaat het niet zozeer over
seksuele opmerkingen, gedragingen en handelingen, maar eerder over exclusie en
infan lisa e om de machtsposi e te ondermijnen.
Er is een groter bewustzijn bij jongere mannen en vrouwen, waar grensoverschrijdend
gedrag meer opgemerkt wordt. Elke lee ijdsgroep gee wel aan dat het vaker gebeurt in de
eerste vijf jaren van de carrière (Willekens et al., 2018).
Het genderrapport onderzocht ook vormen van seksisme ten opzichte van mannen, zoals
seksis sche communica e, stereotypering en exclusie. Het vaakst aanwezig is stereotypering
van mannen, door bijvoorbeeld opmerkingen als ‘mannen kunnen geen emo es tonen’
(Willekens et al., 2018).
Er bleek ook een genderverschil wat betre de percipiëring. Vrouwen percipiëren alle
dimensies van seksisme en grensoverschrijdend gedrag in het algemeen meer en vaker dan
mannen en omschrijven situa es vaker als grensoverschrijdend. Het verschil in percep e is
het grootst bij fysiek grensoverschrijdend gedrag. Ook geven mannen vaker aan dat er
gendergelijkheid heerst binnen de sector en dat vrouwen evenveel kansen hebben om een
carrière uit te bouwen. Toch is ook een rela ef groot deel mannen ooit geconfronteerd
geweest met één van bovenstaande vormen (Willekens et al., 2018).
Er zijn verschillende copingmechanismen om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan:
melden of zoeken van professionele hulp (1), een individuele confronta e of onderhandeling
(2), sociale coping in de vorm van het zoeken van emo onele steun (3) en het ontwijken of
ontkennen (Cor na & Was , 2005). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
emo egerichte en passieve vormen enerzijds en probleemgerichte en ac eve coping
anderzijds.
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3. Methodologie
3.1. Waarom kwalitatief onderzoek
Er werd gekozen voor een kwalita eve onderzoeksmethode omdat deze methode bij uitstek
geschikt is om complexe thema’s of sociale processen te onderzoeken. Kwalita ef onderzoek
gaat over het in de diepte begrijpen van processen van betekenisgeving (Mortelmans, 2007)
en staat lijnrecht tegenover de beperking van cijfergegevens. Dit onderzoek focust zich op
betekenisgeving en wil zoveel mogelijk doordringen tot de leefwereld van
podiumkunstenaars om zo de verschillende processen die ten grondslag liggen aan de
mo verende en demo verende factoren te begrijpen. Bij kwalita ef onderzoek kunnen de
onderzoeksmethoden ﬂexibel toegepast worden, blij de rijke context van de betrokken
personen bewaard en krijg je als onderzoeker een grote vrijheid om data te verzamelen en
bij te sturen.

3.2. Selectie van de respondenten

In de paragraaf over de onderzoeksvraag werd de onderzoekspopula e beschreven:
vrouwelijke podiumkunstenaars tussen 30-49 jaar. Om het steekproe ader zo heterogeen
mogelijk te maken en een maximale varia e toe te laten werd geopteerd om zowel
respondenten die in de podiumkunstensector zijn gebleven, zij die de sector hebben
verlaten, als zij die (soms) van plan zijn dat te doen, aan te spreken. Doordat de
respondenten niet individueel werden benaderd, maar konden reageren op een algemene
oproep die verspreid werd langs verschillende kanalen, kan een bepaalde groep zich meer
aangesproken voelen dan anderen. Mensen die al volledig of langer uit de kunstensector
verdwenen zijn, worden met een dergelijke oproep misschien minder bereikt.
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In eerste instan e werd er gekozen om in kleinere focusgroepen te werken. Er werden drie
momenten in de steden Brussel, Antwerpen en Gent vastgelegd. Er kon ook geopteerd
worden voor een individueel interview. In de prak jk bleek dit laatste voor vele
respondenten gemakkelijker te zijn. Via het Sociaal Fonds Podiumkunsten werd er een
oproep gelanceerd. De respondenten konden zich inschrijven om deel te nemen aan één van
de focusgroepen, aan een individueel interview of konden meewerken door het invullen van
een vragenlijst. De respondenten vulden bij inschrijving allen een korte gesloten vragenlijst
in. Deze drop-oﬀ diende om objec eve informa e te verzamelen over opleiding, huidige
werksitua e, lee ijd, woonplaats. Zo kon er gekeken worden of er voldoende spreiding was
tussen de verschillende disciplines van de podiumkunsten en werd er gekeken naar de
geograﬁsche spreiding in Vlaanderen. Daarnaast werd er ook gepeild naar de mo va e om
deel te nemen aan het onderzoek. Respondenten konden er hun insteek meedelen, wat een
handig vertrekpunt vormde voor de interviews en meegenomen werd in de uiteindelijke
vragenlijst.
In de eerste fase werd de oproep gelanceerd op de website van het Sociaal Fonds
Podiumkunsten zelf en verspreid naar verschillende culturele partners zoals Kunstenpunt, en
de interne communica ekanalen van grote cultuurhuizen. In een tweede fase werd de
oproep ook verspreid onder besloten groepen van alumni van de verschillende
podiumkunstenopleidingen in Vlaanderen, via beroepsorganisa es als acteur.be en via eigen
sociale media. Uiteindelijk konden er in de eerste fase vijf mensen meewerken aan de
focusgroepen en acht mensen aan de individuele interviews. In totaal werden der en
respondenten geïnterviewd.
Voor de tweede fase gebeurde de selec e door mijzelf en werden er nog twee extra
respondenten geïnterviewd: enerzijds een persoon met een grote interesse in het
genderthema en anderzijds iemand die nog steeds hoofdzakelijk ac ef is in de
gesubsidieerde podiumkunstensector. Deze personen werden geruime jd na de eerste
groep geïnterviewd en dienden als een controle of er daadwerkelijk verzadiging van
informa e was bereikt. De groep met de uiteindelijke respondenten bestaat uit een
gelijkma ge verdeling van de verschillende lee ijdscategorieën binnen de doelgroep en
omvat een varia e van de verschillende podiumkunstendisciplines.
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Deze indeling in disciplines werd niet aangegeven door de respondenten zelf, maar is
gemaakt op basis van hun ini eel diploma. Allen zijn in het bezit van een diploma van een
erkende kunstopleiding. In de prak jk is deze indeling echter niet accuraat, omdat er steeds
meer aan mul ple job holding wordt gedaan en er ook steeds meer verschillende disciplines
door elkaar vloeien (Janssens, 2008). Wat de spreiding in Vlaanderen betre , komen de
respondenten hoofdzakelijk uit Antwerpen en Brussel, en in mindere mate uit Gent. Wat
afstudeerplaats betre is er een goede verdeling tussen de verschillende kunstopleidingen in
België en Nederland.
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3.3. Onderzoeksmethode en -ontwerp
De onderzoeksmethode is een kwalita eve survey waarbij gebruik gemaakt wordt van semigestructureerde interviews: face-to-face en in focusgroepen. Het onderzoek steunt
hoofdzakelijk op individuele diepte-interviews. Oorspronkelijk waren er meer focusgroepen
gepland, maar door prak sche overwegingen verschoof dit al snel naar face-to-face
interviews. Het verzamelen van de data had een cyclisch verloop waarbij het interviewen
werd afgewisseld met analyseren.
De ontwikkeling van de vragenlijst werd voorafgegaan door de studie van de bestaande
literatuur waardoor de relevante thema’s voor dit onderzoek naar voren kwamen. Speciﬁek
bouwde ik verder op de bestaande vragenlijsten van
● Mo va on Ques onnaire (SHL, 2002)
● ‘Proteus, een acteursmythe, kwalita ef onderzoek naar hybride acteursloopbanen’
(Van Steendam, 2010)
● ‘Acteurs in de spotlight, een onderzoek naar de sociaaleconomische posi e van
professionele Vlaamse acteurs’ (Siongers en Van Steen, 2014)
● ‘Loont passie?, een onderzoek naar de sociaaleconomische posi e van professionele
kunstenaars in Vlaanderen’ (Siongers, Van Steen en Lievens, 2016)
● ‘Sensor rapport, de resultaten van de sensor binnen de podiumkunsten en muziek’,
(De Meyer, S. i.s.m. met Sociaal Fonds Podiumkunsten, 2017).
● ‘Zo man, zo vrouw, gender en de crea eve sector in Vlaanderen’ (Willekens, Siongers,
Pissens en Lievens, 2018)
De vragenlijst werd gedurende de interviews bijgestuurd en de nieuwe verkregen informa e
werd verder gebruikt voor de verdere ontwikkeling. Na de eerste analysefase volgde een
tweede interviewronde waarbij de vragenlijst nog speciﬁeker bijgesteld werd. De
uiteindelijke vragenlijst is opgenomen in de appendix.
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De interviews
Als startpunt werd gekozen om focusgroepen te organiseren in de centrumsteden
Antwerpen, Brussel en Gent. Ze werden op vooraf bepaalde data gehouden op een

makkelijk bereikbare en laagdrempelige plek zoals vzw ‘t Werkhuys in Antwerpen, GC De
Markten in Brussel en het sociaal ar s eke huis Bij’De Vieze Gasten in Gent. In Brussel en
Antwerpen bestond de focusgroep uiteindelijk telkens uit twee deelnemers, in Gent uit één
deelnemer.
De meeste respondenten lieten weten dat ze zich op de vastgelegde focusgesprekken niet
konden vrijmaken, maar dat ze graag aan het onderzoek wilden deelnemen in de vorm van
een face-to-face interview. Er werd uitdrukkelijk gekozen om elk interview live te laten
gebeuren om een direct en vertrouwelijk contact tussen beide par jen mogelijk te maken.
De respondenten konden het jds p en de loca e van het interview zoveel mogelijk zelf
bepalen. De individuele interviews werden gehouden op een rus ge plek naar keuze. Deze
vertrouwde loca e zorgde voor een zo natuurlijk mogelijke se ng met een ongedwongen
sfeer. De interviews uit de tweede fase werden door de uitbraak van Covid-19 via Skype
gehouden.
Bij aanvang van het focusgesprek en de individuele interviews vertelde ik eerst over de opzet
van het onderzoek. Daarnaast haalde ik mijn persoonlijke binding met dit onderwerp aan.
Het feit dat ik als lee ijdsgenoot en podiumkunstenaar en vrouw zelf tot de doelgroep
behoor droeg bij tot de vertrouwensrela e. Als laatste omschreef ik het vertrouwelijke
karakter van het interview. Voor de scrip e worden alle verhalen in anonimiteit behandeld,
en te speciﬁeke informa e waaruit de de naam van de respondent afgeleid zou kunnen
worden, wordt geschrapt. Citaten van respondenten worden aangehaald met een le ercode
van A tot O. Ik vertelde de respondenten ook dat ze bij afronding van het onderzoek alle
bevindingen in konden kijken en desgewenst daar nog commentaar op konden leveren.
De fasen van interviewen en de fasen van analyseren wisselden elkaar af. Na een reeks
interviews in juni en juli 2019 werd er een eerste analyse gemaakt. In april 2020 werd een
tweede ronde met interviews gehouden. In deze fase werd dieper ingegaan op de
belangrijkste thema’s die uit de interviews van fase 1 kwamen. Door deze itera eve wijze
ontstonden er steeds andere invalshoeken en kreeg het onderzoek meer diepte.
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3.4. Verwerking van de data

De interviews werden telkens opgenomen met mijn smartphone en vervolgens
getranscribeerd volgens het Verba m-principe. Deze le erlijke ui yping zorgde voor een
grote leesbaarheid. Wel werden bij het uitschrijven de aarzelingen of euhs beperkt en werd
de gij-vorm consequent herwerkt tot de jij-vorm.
De analysefase bestond uit verschillende deelstappen: eerst werden de enorme
hoeveelheden data opgedeeld in kleine eenheden. Deze open codering leverde een
uitgebreide set van codes op. Vervolgens werd er axiaal gecodeerd door deze losse codes aan
elkaar te relateren en te verbinden in thema’s en categorieën. Dit was de eerste opbouwstap.
De tweede opbouwstap was het selec ef coderen: het kiezen van een centrale categorie en
het hieraan relateren van andere categorieën. De uitgewerkte axiale codes werden
onderworpen aan selec eve codering waarbij de rela es werden uitgewerkt (Mortelmans,
2007).
Er wordt een sterke klemtoon gelegd op de procedurele zijde van het analyseren waarbij
cyclisch werken en analy sche induc e centraal staat. Data wordt steeds opnieuw vergeleken
en eerdere coderingen en analyses worden steeds aangepast en verﬁjnd (Mortelmans 2007).
Door de grote afwisseling tussen de fasen van dataverzameling en -analyses, verder
literatuuronderzoek en de voortdurende vergelijkingen en aanpassingen van eerdere
bevindingen werd er op een cyclische manier gewerkt.
Het literatuuronderzoek werd immers eveneens zeer cyclisch toegepast: dit werd bij het
verwerken van de data steeds verder uitgediept om betekenis te geven aan de data en deze
in abstractere eenheden te kunnen va en. Volgens het begrip ‘sensi zing concepts’ is
literatuur een bron om theore sche gevoeligheid te ontwikkelen en verder rich ng te geven
aan het onderzoek (Mortelmans, 2007). Sensi zing concepts maken de onderzoeker gevoelig
voor bepaalde belangrijke concepten die bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag een
rol kunnen spelen (Mortelmans, 2007). Vervolgens werden deze gegevens gerapporteerd en
voorgelegd aan de respondenten.
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3.5. Geldigheid en beperkingen van het kwalitatief
onderzoek
De geldigheid van kwalita ef onderzoek hangt af van verschillende aspecten. De typologie
van Lincoln en Guba wordt vaak als basis gebruikt. Hier worden de klassieke kwaliteitsvragen
uit het kwan ta eve onderzoek, met name interne validiteit, externe validiteit,
betrouwbaarheid en objec viteit, vertaald naar hun kwalita eve tegenhangers. De vereisten
van een kwalita ef onderzoek omva en geloofwaardigheid, overdraagbaarheid,
a ankelijkheid en overtuigingskracht (Lincoln & Guba, 1985).
betrouwbaarheid-afhankelijkheid
Wat het criterium betrouwbaarheid-afhankelijkheid betreft, wordt de term betrouwbaarheid
opgesplitst in twee termen, interne en externe betrouwbaarheid (Lecompte & Goetz, 1982).

Op het vlak van interne betrouwbaarheid was ikzelf de enige interviewer en werd er op
dezelfde manier gemeten. De interviews zijn ook integraal bijgevoegd zodat er inzage is in
het basismateriaal waardoor het codeerwerk en de analyse gecontroleerd kan worden. Op
het vlak van externe betrouwbaarheid tracht ik in de rapportering zoveel mogelijk
duidelijkheid te scheppen over het verloop van het onderzoek. Dit gebeurt door twee
strategieën: zelfreﬂec e en de audit trail (Mortelmans, 2007). Als onderzoeker heb ik een
rela e met het onderwerp en ga ik vanuit mijn eigen achtergrond om met het thema. Mijn
eigen persoonlijke visie en interpreta es tracht ik zoveel mogelijk uit te schakelen door
vooraf op te schrijven wat mijn eigen opva ngen en verwach ngen zijn en dit achteraf na
de dataverzameling te toetsen aan de gegevens. Zo was bijvoorbeeld mijn verwach ng dat
de onregelma ge uren die gehanteerd worden in de podiumkunstensector zwaarder zouden
doorwegen op de mo va e. Dit was in de interviews slechts in beperkte mate terug te
vinden. Hiernaast worden de moeilijkheden en de wijzigingen in de plannen gerapporteerd
zodat er ook duidelijkheid is over het verloop van het proces. Zo wordt de objec viteit en
neutraliteit nauwgezet gevolgd.
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interne validiteit - geloofwaardigheid
De interne validiteit kan verhoogd worden door vier manieren: diepgang in de
dataverzameling bereiken, triangula e, controle bij respondenten en het onderzoeken van

nega eve bewijzen (Mortelmans, 2007). Om zoveel mogelijk diepgang te bereiken in het
verzamelen van kwalita eve gegevens werd er voldoende jd uitgetrokken om de
respondenten te interviewen en werd er op gelet niet aan de oppervlakte te blijven hangen
zodat er zoveel mogelijk tot de kern van de onderzoeksvraag doorgedrongen kon worden. De
lengte van de interviews varieerde van 40 minuten tot 100 minuten.
Naast interviews werden er ook documenten verzameld los van de interviews zelf om het
aantal gezichtspunten te verhogen en een zo breed mogelijke kijk op het onderwerp te
krijgen. Deze data triangula e omva e het verzamelen van wetenschappelijke literatuur,
prak sche literatuur, krantenar kels, interviews met deskundigen en het volgen van een
studiedag over werken in de cultuursector. Er werd gelet op voldoende wisselwerking tussen
deskresearch en dataverzameling om met voldoende afstand naar de interviews te kunnen
kijken.
Door feedback te vragen van mensen in de se ng die onderzocht wordt, werd er aan
member valida on gedaan. Na de analyse legde ik de resultaten van het onderzoek voor aan
de bevraagde respondenten. Interne validiteit probeert immers een link te leggen tussen de
sociale construc e van de realiteit van de onderzochten en de interpreta e daarvan door de
onderzoeker (Mortelmans, 2007). Zo kon ik nagaan of de resultaten als geloofwaardig
beoordeeld werden, maar werd er ook nieuwe informa e toegevoegd en de resultaten van
het onderzoek aangevuld en bijgestuurd. Er schuilt echter ook een gevaar in member
valida on: doordat de respondenten de resultaten vanuit hun eigen situa e bekijken, kan er
een discrepan e zijn tussen de abstraheringen en patronen van mezelf als onderzoeker en
de concrete verhalen van de respondenten (Sandelowski, 1993). Er werd getracht om de
feedback zorgvuldig af te wegen en deze te vermelden als onderdeel van de rapportering.
Member valida on en triangula e kunnen ook vormen zijn van het zoeken naar nega eve
bewijzen. Door je resultaten voor te leggen aan respondenten is het mogelijk dat deze je
wijzen op foute interpreta es of afwijkende elementen, iets wat eveneens voor triangula e
geldt (Seale, 1999). Ik heb in de analyse ook expliciet gezocht naar nega ef bewijs en deze
gerapporteerd. De cases of fragmenten die mijn analyse tegenspraken, worden vermeld om
de eindresultaten sterker en geloofwaardiger te maken. Een mogelijke beperking is dat in de
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eerste fase van dataverzameling de respondenten zich vrijwillig via een oproep konden
aanmelden, en dat er hoofdzakelijk een groep mensen die een grote voeling hebben met het
onderwerp bereikt werd. Het kan dus zijn dat een bepaalde groep oververtegenwoordigd is.
Het kan ook zijn dat mensen die de podiumkunstensector helemaal hebben verlaten, vooral
als dat al langer geleden is, minder worden bereikt. Het Sociaal Fonds Podiumkunsten
beschikt over alle tewerkstellingsgegevens binnen paritair comité 304, dus cijfers over
zelfstandige ac viteiten waren niet voorhanden en zijn moeilijker traceerbaar, wat eveneens
een beperking kan inhouden.
externe validiteit - overdraagbaarheid en generaliseerbaarheid
Bij kwalita ef onderzoek gaat het niet zozeer om representa eve generaliseerbaarheid, van

een steekproef naar een popula e, maar om andere vormen van generaliseerbaarheid, zoals
de inferen ële generalisa e of de theore sche generalisa e (Lewis & Ritchie, 2003).
Inferen ële gaat over de veralgemeenbaarheid van resultaten op andere situa es en
contexten en wordt bereikt door thick descrip on: door een rijke beschrijving te geven van
de gegevens wordt de overdraagbaarheid van deze case op andere cases mogelijk.
Er werd gekozen om de brede groep podiumkunstenaars niet verder onder te verdelen in
disciplines waarin ze werkzaam zijn en geen onderscheid te maken tussen acteurs, dansers,
regisseurs etc. Hierin kan een beperking zi en, want sommige aangehaalde problemen zijn
disciplinespeciﬁek. De meestal niet-gesubsidieerde context waarin een musicalar est werkt
is anders dan die van een actrice in een gesubsidieerde organisa e. De uitvoerende rol van
een actrice hee andere kenmerken dan de creërende rol van een regisseur. Een muzikante
kan een groter aantal wisselende contracten hebben dan een kostuumontwerpster. Lee ijd
hee een grotere invloed op de fysiek van een danser dan op die van een scenograaf. Bij de
analyse komen speciﬁeke problemen naar boven die niet op elke podiumkunstenaar van
toepassing zijn, maar die ik toch aan bod laat komen alvorens een meer algemene conclusie
over alle disciplines heen te kunnen maken. Door de verschillende disciplines samen te
nemen en naar hun gemeenschappelijkheid te kijken, wordt er ook al meer gegeneraliseerd
en kan dit makkelijker naar andere arbeidssectoren getransfereerd worden.
Theore sche generaliseerbaarheid gaat over overdraagbaarheid naar een brede
theore sche theorie. Door gebruik te maken van sensi zing concepts wordt bestaand
theore sch werk zoveel mogelijk geïntegreerd en dit maakt ook mogelijk dat nieuwe
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resultaten gegeneraliseerd kunnen worden (Mortelmans, 2007). Ook al werden er in twee
fasen interviews afgenomen en geanalyseerd, toch blij het een rela ef korte
onderzoeksperiode wat voor een beperking zorgt. De generaliseerbaarheid kan bij een
longitudinaal onderzoek vergroot worden, terwijl er hier eerder sprake is van een
cross-sec oneel, ad-hoc onderzoeksdesign.
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4. Analyse en resultaten
4.1. Persoonlijk niveau
4.1.1. Loopbanen
Vanuit de literatuur weten we dat de arbeids jd van kunstenaars opgedeeld kan worden in
verschillende types: kernar s ek, kunstgerelateerd en niet-ar s ek werk (Throsby & Zednik,
2011). Uit de analyse blijkt dat elke respondent een eigen traject aﬂegt. Verder vertonen ze
een boundaryless career waarin de fysieke mobiliteit naar voren komt.

Niet-artistiek werk

De fysieke mobiliteit naar niet-ar s ek gerelateerd werk wordt over het algemeen
beschouwd als een te grote sprong en niet makkelijk te combineren met ar s eke
opdrachten. Uit de analyse blijkt dat maar een kleine minderheid er jobs op nahoudt die zich
helemaal buiten het kunstenveld afspelen. Een respondent haalt aan dat ze vroeger in de
horeca werkte, maar dat dit de afgelopen jaren maar sporadisch is voorgevallen. Twee
andere respondenten hebben bewust gekozen voor een niet-ar s ek hoofdberoep: de
eerste als coördinator op een kunsthogeschool (wat in feite ook bij kunstgerelateerd werk
geplaatst kan worden), de tweede hee net een speciﬁeke opleiding gerelateerd aan de
zorgsector afgerond met als doel dit als hoofdberoep te doen.

Kunstgerelateerd werk

Dat vrouwelijke podiumkunstenaars een groter aandeel van hun inkomen uit ander werk
dan het kernar s ek werk halen (Willekens et al., 2018), is bij deze groep van respondenten
eerder terug te vinden in het kunstgerelateerd werk. Lesgeven in de eigen kunstdiscipline
komt bij de respondenten regelma g terug. Uit onderzoek blijkt dat lesgeven 60% van de
niet-ar s eke ac viteiten inneemt (Siongers et al., 2016). Acht respondenten geven op
regelma ge basis les in het deel jds kunstonderwijs of een kunsthogeschool, drie
respondenten geven af en toe les in de vorm van workshops voor cultuureduca eve of
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culturele organisa es en twee anderen overwegen om zich meer te focussen op lesgeven.
De redenen waarom er gekozen wordt voor dit kunstgerelateerd werk zijn uiteenlopend. Zo
is lesgeven de meest voor de hand liggende job als er geen ar s ek kernwerk voorhanden is.
Een respondent hee de subjec eve ervaring dat dit soort werk met de s jgende lee ijd
3

ook meer van een vrouw verwacht wordt. Voor sommigen speelt de ﬁnanciële zekerheid die
dit vastere werk gee mee.
“En bij de vrouwen ook, ik heb het gevoel dat lee ijd speelt. Dat nu op mijn lee ijd mensen van mij
verwachten dat ik kunsteducator ben, dat ik klassen in de academie of op een school geef, dat ik iets
doe met de kindjes. Ze verwachten meer dat, dan echt aan de slag te gaan met een rol.” Respondent
G

“Doordat ik lesgeef, moet ik niet krabben aan het einde van de maand. Dat is ook wel een bewuste
keuze. Ik zou niet zo willen leven. Dus ik ga de sprong om volledig maker en schrijver te zijn ook echt
niet nemen. Daar zou ik ongelukkig van worden. “ Respondent C

Toch wordt de combina e van het lesgeven met het kernar s ek werk niet als evident
ervaren door een groot verschil in focus.
“Ja, ik heb soms last van de ….de knop die ik moet omdraaien. In februari was ik een maand in X in
residen e om te schrijven aan een stuk en ik heb geprobeerd daar alles uit te halen. Dus ‘s morgens
zat ik daar om en uur tot drie uur, tot ik moest gaan lesgeven. En dan moest ik in een hele andere
focus zijn. En ik vond dat he ig. Ik was op het einde van de dag echt uitgewrongen”. Respondent C

“Maar ik moet wel zeggen: het lesgeven combineren met spelen is heel zwaar. Als je verschillende
spelopdrachten zou combineren, of als maker en spel, dat zou anders zijn. Maar ik vind het
doorlopend lesgeven combineren met andere dingen, vond ik echt wel pi g. Eigenlijk niet zo’n
posi eve ervaring.” Respondent F

3

In het deeltijds kunstonderwijs zijn er in alle leeftijdscategorieën meer vrouwelijke dan mannelijke docenten. Het
aandeel vrouwen stijgt licht met de leeftijd terwijl dat bij mannen licht daalt.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-2018-2019
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Het ar s ek gerelateerd werk draagt niet al jd bij tot meer jobs in het kernar s eke werk.
Zo vertelt een respondent dat ze meer werk kreeg toen ze haar lesopdracht liet vallen en
zich enkel focuste op het ar s eke werk.
“Ik merk ook, sinds ik alleen op dat podium focus, dat ik meer en meer werk genereer. Dat is ook wel
zo. Er komt meer energie vrij, ook in mijn hoofd, meer ruimte ook daarvoor ook om daar alles op in te
ze en. Je ziet ook wat er nog ontbreekt, waar je nog voor moet zorgen, dus dat hee toch ook wel
gezorgd voor meer werk. Dat was ook de reden waarom ik het deed: om ﬂexibeler te zijn, om ook
last-minute in te springen. (...) Maar als ik lesgeef, kan ik dat niet zeggen. Het is een beetje een alles
of niets verhaal, ik kan geen zes weken afwezig zijn op mijn werk om te creëren.” Respondent I

Het feit of men vrijwillig kiest om de combina e tussen verschillende types van arbeid te
maken is van belang. Wordt er voor kunstgerelateerd werk gekozen omdat men te weinig
werk in de kernar s eke sector hee en men bijgevolg zich polyac ef moet opstellen?
Bij de vraag naar de vrijwilligheid van de mul ple job holding bij het ar s ek gerelateerd
werk zoals lesgeven zijn de meningen verdeeld. Zo gee een respondent aan dat ze later in
haar carrière is beginnen lesgeven en dat niet meer zou verruilen voor kernar s ek werk.
Anderen ze en, ondanks de inhoudelijke voldoening van het lesgeven, het kernar s eke
werk toch op de eerste plaats.
“Daar leef je van op, dat gee energie en je leert er zelf ook nog extra door. Dus dat zou...eigenlijk
het liefst van al niet zou willen opgeven. Zelfs als ik zo, mijn job op een andere manier nog onmogelijk
zou zijn om te combineren, zou ik dat nog niet zo snel opgeven. Ook omdat je, je kunt een job doen
waar het in essen e om gaat. Dus niet voor...tach g procent bezig zijn met dossiers schrijven, of met
verkoop, of met weet ik allemaal, maar gewoon puur de basic, waar ik van hou. Dus daarom blijf ik
zeker daarin.” Respondent K
“Moest ik ergens een contract krijgen voor, zeg maar, en jaar, want denk ik niet eens bestaat in
België in de kunstwereld, waarvan ik weet: oké, ik kan soms eens verlof nemen, ik kan er soms eens
tussenuit, ik kan nog daar...ik mag en jaar alleen maar maken en schrijven en spelen...dan denk ik
dat ik dat nog al jd wel zou kiezen boven lesgeven.” Respondent N
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Door een deel van de respondenten wordt lesgeven niet als kerngerelateerd werk gezien,
maar als een deel van het kernar s eke werk. Het kan dan zowel over lesgeven in een
academie, hogeschool of theaterwerkplaats gaan. Het creëren, maken, coachen in interac e
met anderen wordt gezien als een verlengstuk van het eigen ar s eke werk.

Kernartistiek werk

Kernar s ek werk kan nog verder onderverdeeld worden in werk binnen de eigen discipline
en ar s ek werk binnen andere disciplines (Siongers et al., 2016). Bij de respondenten blijkt
werk in andere disciplines dan de eigen hoofddiscipline heel gangbaar. De grenzen tussen
maken en spelen zijn vervaagd (Janssens & Moreels, 2007): er zijn veel meer crossovers
tussen de verschillende disciplines binnen de podiumkunsten zelf, maar ook met andere
kuns akken als beeldende kunst, audiovisuele kunst of literatuur. Dat maakt dat onder de
respondenten een kostuumontwerpster ook creërend en uitvoerend bezig is en niet enkel
kostuum ontwerpt, dat een muzikante met verschillende opdrachtgevers uit de wereld van
de klassieke muziek, de hedendaagse muziek, het theater, de performance, de dans werkt
en daar zowel zingt als acteert en dat een actrice niet enkel speelt, maar ook regisseert,
schrij en vertaalt. De vierde indeling lijkt bij podiumkunstenaars dus minder gemaakt te
moeten worden. Dit loopt in lijn met de literatuur: vooral bij podiumkunstenaars is het
gangbaar om in andere andere ar s eke disciplines te werken, en dit “toont de
veelzijdigheid van kunstenaars aan” (Sjongers et al., 2016: 42). Ook hier is de vraag of deze
veelzijdigheid voortkomt uit een noodzaak of niet. Wordt er voor gediﬀeren eerd ar s ek
werk in andere kunstdisciplines en andere kunstsectoren gekozen omdat de eigen
gesubsidieerde podiumkunstensector te weinig werk verscha of is het een vrijwillige
keuze?
Autonomie en variatie

Het hebben van meerdere jobs, als het gaat over kernar s ek werk in verschillende
disciplines, wordt over het algemeen niet ervaren als nega ef. Uit de interviews is er
bijvoorbeeld niemand die terug wil naar een systeem van één werkgever. De kruisbestuiving
en de vrijheid worden als zeer posi ef ervaren. Bij mul ple job holding die bestaat uit
verschillende ar s eke jobs wordt er door onderstaande respondent een grote
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psychologische mobiliteit ervaren die terug te vinden is in een boundaryless career (Arthur
& Rousseau, 1996; Briscoe, Hall & Demuth, 2006; Inkson, 2006; Sullivan & Arthur, 2006).
“But, if I really would like to be employed completely by one person? I’m really not so sure about that,
(...) I like having families in the ar s c world, but I also like the possibility to … meet other people,
because I ﬁnd it very energizing, it makes you think a lot more, it gives you distance, it gives you
diﬀerent points of view, so I found it complicated to say I’m gonna a ach myself to one place.”
Respondent A

Uit de literatuur blijkt dat de voldoening in de job in de kunsten hoger is dan in andere jobs
(Bille et al., 2013). Dit komt hoofdzakelijk door de autonomie. Autonomie en vrijheid
primeren op externe mo vatoren als ﬁnanciële verloning. Een respondent omschrij dat net
door de afwezigheid van externe mo vatoren als een hoge ﬁnanciële verloning in
verhouding met de geleverde arbeid, intrinsieke mo vatoren aan belang winnen. Ar s eke
vrijheid en eigen crea es worden belangrijker.
“I wanted something completely diﬀerent and I felt, basically, if I have to work so hard, then I prefer
to work for my own performances.” Respondent B

In onderstaand antwoord omschrij een respondent dat enerzijds de vrijheid om variërend
werk te kunnen doen en met verschillende mensen te kunnen omgaan, primeert. Een gebrek
aan autonomie is zelfs een bepalende factor om een organisa e te verlaten. Ze beschrij de
vrijheid als een mo vator rond persoonlijke waarden en groei.
”It was my real big ﬁrst theatre family, but so, it was a lot of touring and I was never free for anything
else and so I needed to have a break and see something diﬀerent and work with other people and so I
le the theatre. ” Respondent A

Bij de respondenten is een grote psychologische mobiliteit merkbaar. Het ontwikkelen van
een ona ankelijke loopbaan die niet gereguleerd wordt door de organisa es komt in de
interviews terug.
“What I liked is that, I had a lot of freedom. I had no … I had partners, we worked with X, with Y, you’ll
have your network of people and you know houses with whom you work. I bring all my network into
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the school, I can bring in other ar sts. But I have my freedom, there is no organisa on that is telling
me what I have to do or in how much me … ”Respondent B
“Ja, dat gee wel zo'n soort...dat niet zo'n a ankelijk gevoel. Dus dat maakt dat ik misschien minder
focus op: oh, gaan ze mij nog vragen. Ja, ik geloof wel dat dat...gaat blijven komen. En dat zal in
golven zijn, maar … ja, ik weet niet, ik voel mij daar niet volledig a ankelijk van. (...) je wilt niet al jd
een speelbal zijn van anderen of van tendenzen, van een wind die waait, nee.” Respondent O

Naast de autonomie speelt ook de grote inhoudelijke variëteit en de afwisseling mee als
intrinsieke mo vator. Die afwisseling vindt men door het combineren van verschillende jobs.
Men wordt ges muleerd door de verschillende inhoudelijke opdrachten, door de
verscheidenheid van werken met verschillende mensen en lee ijdsgroepen, of door het
werken op verschillende loca es.
Toch kan een té uitgebreide mul ple job holding waarbij er een grote hoeveelheid
verschillende werkgevers is, veel jd vragen. De verhouding tussen het extra prak sche werk
dat dit met zich meebrengt en inhoudelijke voldoening raakt dan zoek.
“Ja alle prak sche dingen en het organiseren, en dat bellen en dat terugbellen, en dat geld, en die
subsidies schrijven en … dat vind ik zo niet in verhouding met die paar momenten van echte … ”
Respondent H

Een respondent vertelt dat ze een verscheidenheid aan kernar s eke jobs hee opgebouwd.
Een proac eve houding, eigen aan een protean career a tude, is daarbij van belang (Hall,
1996; Waters et al., 2014). Een verscheidenheid aan kernar s eke jobs is mogelijk door niet
enkel bij verschillende werkgevers te werken, maar ook in verschillende disciplines en
verschillende sectoren. Enkel in de gesubsidieerde podiumkunstensector ar s ek werk
zoeken, beschouwt men als onmogelijk.
“Dus als jij mij juist nu vraagt: waarom blijf ik wel overeind? Als je als vrouw in het gesubsidieerd
theater moet leven van de rollen die je aangeboden krijgt: dat is niet haalbaar (...) En tekenﬁlms én
gesubsidieerd theater én af en toe iets commercieel, ik denk dat dat maakt dat ik overeind blijf. Ik
weet het ook niet.” Respondent M
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Zoals hierboven aangehaald, is het onderscheid tussen kernar s ek werk in de eigen
discipline en kernar s ek werk in een andere discipline minder van toepassing.
Uit de interviews komt er een andere sub-onderverdeling naar boven : bij de kernar s eke
ac viteiten wordt een verschil ervaren tussen kernar s ek eigen werk en kernar s ek werk
in opdracht van iemand anders. Dit hee niet zozeer te maken met het feit of een opdracht
als zelfstandige of in loondienst wordt uitgevoerd, of dat de opdracht bestaat uit creëren of
uitvoeren, maar eerder met de omkadering of ondersteuning die ervaren wordt. Creërend
werk of uitvoerend werk kan allebei in opdracht gebeuren. Het verschil met eigen werk zit
hem in de eigen verantwoordelijkheid en het gemis van een ondersteunend kader, maar ook
in de verloning en de te besteden jd. Eigen werk betekent ten eerste een doorgedreven
mul ple job holding waarbij van begin tot einde verschillende taken binnen de eigen
ar s eke prak jk zoals die van crea e, produc e, verkoop gecombineerd worden (Van
Winkel et al., 2012). Het gebrek aan ondersteuning en de grote hoeveelheid extra taken
kunnen een deel van de oorzaak vormen om uit de podiumkunstensector te stappen.
“Alles zit op slot en toen dacht ik: moet ik nu weeral werken als een paard (...) Ondertussen, ik ben nu
vijfenveer g, ondertussen was ik al drieënveer g en als mijn medewerker zou stoppen: wie ging dan
vijf jobs erdoor mekaar nog een keer bijnemen? En ik wist dat mijn product toch niet ging verkocht
worden. En toen heb ik gezegd van: kijk, nu is het genoeg geweest. “Respondent K
“Maar ook daar had ik op een gegeven moment, oei, maar nu heb ik het al jd gehad met al jd de
kar te moeten trekken. Ja, het was gewoon allemaal teveel. Ik denk dat ik gewoon overwerkt
geweest ben zonder dat ik het doorhad.” Respondent F

Autonomie is dus enerzijds een belangrijke mo vator, maar het gebrek aan ondersteuning
bezorgt aan de andere kant behoorlijk wat stress. Een respondent beschrij hoe bevrijdend
het kan zijn om een uitvoerende en geen creërende ar s eke job uit te oefenen.
“Ik zit zowel in het gesubsidieerd theater als in het commercieel theater. Het commercieel theater heb
ik de laatste jaren niet meer gedaan, ik heb alleen voor mijn goede vriend X, met kerst, drie weken en
dat was zeven jaar geleden dat ik nog eens een comedy had gedaan. Ik vond het fantas sch, echt de
max, maar X, mijn man had ook gezegd: go for it. Elke avond hé. Maar ik vond het geweldig. Die druk
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was er eens af, om niet zelf...Ik dacht: zeg mij wat ik moet doen en ik , o, ik vond het geweldig.”
Respondent M

Multiple job holder by choice

De kerngerelateerde jobs zoals lesgeven en de kernar s eke jobs in andere disciplines zoals
stemmenwerk zijn over het algemeen goed en soms zelfs beter betaald dan de ar s eke
kernjobs. Ze geven daarnaast ook veel voldoening en kunnen deels voor een interne
subsidiëring zorgen (Abbing, 2002: 146). Maar doordat een ar est verschillende ar s eke
vaardigheden combineert met ar s ek gerelateerde vaardigheden en zelfs niet-ar s eke
competen es reduceert hij/zij niet enkel de risico’s, maar draagt de mul ple job holding ook
bij tot de employability. De redenen voor mul ple job holding zijn in dit geval niet enkel
ﬁnancieel van aard, maar komen voort uit het willen aangaan van een engagement, het
contact willen houden met de nieuwe ontwikkelingen en competen es die nodig zijn in het
eigen vak (Van Steendam, 2010, p.). In dit geval is een kunstenaar “a hybrid ar st and a
mul ple jobholder by choice. They choose a sensible por olio of ac vi es” (Abbing, 2002:
146). In de bijkomende jobs kan een podiumkunstenaar ook een deel van zijn of haar
ontwikkeling (Gielen, 2009) aan bod laten komen.
Uit de literatuur blijkt dat vrouwelijke podiumkunstenaars vaker verschillende jobs
combineren (Willekens et al., 2018). Op basis van de interviews kan de hypothese gesteld
worden dat met een s jgende lee ijd vrouwelijke podiumkunstenaars minder werk ervaren
in het kernar s eke werk in de gesubsidieerde podiumkunstensector en hoofdzakelijk kiezen
voor een bijkomende job die ten eerste genoeg inkomen oplevert en ten tweede inhoudelijk
voldoening gee . Een gevaar bij de combina e van het vaste(re) werk in combina e met
verschillende freelance jobs is dat er met een s jgende lee ijd minder voor gekozen wordt
om dit vaste werk op te zeggen.
“Want dat is ook vaak het probleem met die por olio-carrières waar je dan een soort stabiel inkomen
hebt en dan een losser inkomen. Ja, dat losser inkomen wordt dan veel sneller opzij gezet dan dat
stabiele inkomen hé. Dus ik denk, dat als je als vrouwelijke ar este ook zo’n por olio-carrière hebt,
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dat je dan veel sneller die ac viteiten met vaste uren, met vast loon, dat je die dan prioriteit gee ten
koste van … het meer ar s ek vrij invullen daarvan.” Respondent J

Met een s jgende lee ijd ervaart een respondent meer behoe e aan een psychologisch
contract vanuit de werkgever. Ze wil nog steeds over de grenzen heen met verschillende
organisa es werken, maar de psychologische en fysieke mobiliteit hee ze het liefst met
mate.
“I’m almost ﬁ y, really at a border of your...And what I feel more and more is, enﬁn, it would be …
maybe not a ﬁxed contract, but you’re always depending on somebody else and if X is saying for the
next, enﬁn for the new applica on: X, we’re not going to work with you anymore, there’s another
young director, who we ﬁnd much more interes ng, it’s over. And that’s, that’s hard. Because what I
feel, what I like is that you have a kind of home.” Respondent B

4.1.2. Employability
4.1.2.1. Knowing-how

In de analyse worden de aangeleerde beroepscompeten es als heel gericht en speciﬁek
omschreven. Door deze speciﬁciteit ervaart een deel van de respondenten dat er niet
makkelijk naar een andere sector geswitcht kan worden.
Wel erkent men dat tegenover de speciﬁeke beroepscompeten es een brede waaier aan
informele leercompeten es staat. Alle respondenten geven aan dat ze door hun werk in de
podiumkunstensector nieuwe competen es hebben ontwikkeld. Deze leercompeten es
hebben zich vanuit verschillende mo va onele redenen ontwikkeld. Soms worden de
competen es incidenteel verworven waarbij er onbedoeld geleerd werd uit fouten en
ervaringen, maar hoofdzakelijk worden de vaardigheden informeel, met een bewuste
inten e en op een zelfsturende manier, aangeleerd (Marsick & Watkins, 1990).
Zo is een groot deel van de respondenten bij het hele proces van het creëren van een
voorstelling betrokken, waaronder het uitwerken van een idee, het opstellen van een
subsidiedossier, de interac e met de verschillende mensen en de zakelijke aspecten van
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verkoop en uitbetaling. Men hee geleerd om uiteenlopende niet-ar s eke taken binnen
een gebald jdsbestek te combineren.
“Ja, het feit dat ik al die jaren mijn eigen voorstellingen heb opgezet en natuurlijk ook mijn eigen
spelers erbij, de werking van zo’n produc e: je begint met een idee, dat idee wordt uitgewerkt, je
begint mensen bij elkaar te zoeken, alles in de juiste banen leiden, iedereen moet betaald worden op
een andere manier … Dat zijn allemaal dingen die ik wel geleerd heb. De contacten met de CC’s,
verkoopbureau, al die dingen heb ik wel jaren gedaan. En dat leer je zo’n beetje al doende, ik vind dat
wel … ja, dat was een goede leerschool.” Respondent F

Een eerste groep aangeleerde competen es bevindt zich in de bedrijfswereld: men hee
onder andere veel over organisa e, leiding geven, presteren onder hoge druk, pitchen,
marke ng en de interna onale werkomgeving geleerd.
Een tweede groep competen es hee

te maken met communica e, sociale interac e,

spreekvaardigheid, taalontwikkeling, crea viteit alsook de coaching hiervan. Deze
coachingsvaardigheden ziet men niet in func e van het onderwijs, al is het er soms wel mee
verbonden.
“Yeah, you are immediately thinking of the job, but ...yeah I can… you learn to work in a team clearly.
You have to sell an idea to another group. Or I have to sell a performance. You … you have a lot of
coaching skills. You work with people all the me.“ Respondent B

Een derde groep van verworven competen es die aangehaald worden, situeren zich eerder
op het persoonlijke vlak. Er wordt een grote verruiming op het gebied van mensenkennis,
zelﬁnzicht, zelfvertrouwen, inlevingsvermogen en asser viteit ervaren. Zo zien enkele
respondenten zich de stap naar dramatherapie of het begeleiden van rituelen maken.
Men voelt aan dat men een hele brede ontwikkeling hee opgebouwd met competen es
die bruikbaar kunnen zijn in andere beroepssectoren, maar men weet niet of die
daadwerkelijk en concreet bruikbaar zijn om echt de overstap te maken. De behoe e om
helemaal in een andere beroepssector te werken, is er niet echt. Zelfs als er andere
competen es, leer- maar ook beroepscompeten es, worden aangeleerd, wil men nog in de
sector blijven werken. Zo beschrij een respondent dat ze soms de aspira e hee om les te
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geven in het basisonderwijs en hiervoor zou willen bijscholen, maar voegt ze er in dezelfde
zin aan toe dat ze het toch het liefste in de sector zou blijven. Er lee een angst dat werk in
een andere beroepssector minder uitdagend is.
“En dat is met heel veel andere skills ook die … maar we zijn zo opgeleid dat we denken: we kunnen
alleen maar dat, zonder te beseﬀen dat wat iemand in een theateropleiding hee gekregen, dat gaat
over leiderschap, dat gaat over organisa e, inlevingsvermogen, taal, taalgevoeligheid, of goed met
taal omkunnen. Dat zijn allemaal dingen waar je je niet van bewust ben, hoe goed dat je die in een
andere context kunt ze en. Maar dat is meer een beetje van, niet van luiheid, maar van angst. Ervan
uitgaan ook vaak dat alle andere jobs saai zijn, terwijl je daar achteraf pas denkt: amai, dat is
eigenlijk heel boeiend, of ik wist niet dat dat allemaal crea eve mensen waren, zo, dat zijn zo van die
clichés waar dat we nog al jd mee zi en.” Respondent K
“And I hope in ﬁve years I actually study it and maybe be moving on to something that will be really
closely interconnected. Because I would like to stay.” Respondent A

Drie andere respondenten zijn eveneens bezig met een studie, of hebben die net afgerond.
De nieuwe studie komt bij twee respondenten voort om de eigen vaardigheden in de
ar s eke sector uit te breiden. Enkel de derde respondent hee een studie afgerond om
zich niet-ar s eke vaardigheden aan te leren, al loopt er voor haar wel een sterke
inhoudelijke lijn door en is ook zij van plan om hiernaast ar s eke crea es te blijven maken.
Deze respondenten getuigen van een zelfsturende houding, eigen aan een protean career
a tude.
Een belangrijke factor in de verwach ngen omtrent de loopbaan is dat men wil blijven
groeien en zich verder wil blijven kunnen ontwikkelen. Het gaat dan niet zozeer over het
verwerven van prak sche competen es, maar over de persoonlijke groei. Uitdagend werk is
een belangrijke factor en houdt de respondenten in de sector en het ontbreken ervan is één
van de redenen waarom een respondent een nieuwe studie hee aangevat. Het kan dus een
beslissende factor zijn om de sector te verlaten.
“Nee, twee jaar geleden ben ik gestopt met mijn gezelschap. Maar dat kwam meer, omdat ik voelde
dat ik in een vicieuze cirkel zat, dus ik wou eigenlijk al heel lang de dingen doen die ik in het begin van
55

/

mijn carrière deed, maar daar was toen geen ruimte of geen plaats voor. En dan uiteindelijk kom je
dan in dat kindertheater terecht en ik was eigenlijk een beetje op automa sche piloot bezig, ik was
eigenlijk aan het herhalen wat ik al jaren kon, maar ik kon daar niet in groeien.” Respondent K

Door de grote hoeveelheid leercompeten es die men verwer in de podiumkunstensector,
zou men kunnen aannemen dat met een s jgende lee ijd de employability vergroot wordt.
Een hoge leerwaarde biedt immers een ideale voedingsbodem voor de uitbouw van
exper se en de ontwikkeling van professionele kennis en vaardigheden en vergroot bijgevolg
de employability (Van Dam et al., 2006). De vraag is echter wel of men met een groeiend
aantal competen es en de opbouw van meer exper se en ervaring meer werk krijgt in de
ar s eke kernjobs. Een hypothese is dat met de lee ijd en de ervaring niet zozeer het
ar s eke kernwerk uitbreidt, maar eerder het werk in andere disciplines van de ar s eke
sector en in ar s ek gerelateerde jobs.

4.1.2.2. Knowing-whom
4.1.2.2.1. Toegang tot een informeel en gesloten netwerk

Eerste toetreding

Netwerken en het kennen van de juiste mensen is een belangrijke factor in de zoektocht
naar werk in de podiumkunsten. Uit de literatuur blijkt dat de netwerken in de culturele
sector gesloten zijn. Er zijn weinig open audi es waar een grote groep podiumkunstenaars
toegang tot hee . Een respondent met buitenlandse roots vraagt zich af hoe je toetreedt tot
het netwerk. Een opleiding kan gezien worden als een legi ma e om zich podiumkunstenaar
te kunnen noemen, maar opent geen deuren voor werk. Mensen die niet het juiste diploma
hebben, ervaren evenwel een hogere drempel. Een respondent met een masterdiploma
muziek probeert toegang te krijgen tot het gesloten theaternetwerk door vrijwillige stages te
lopen bij verschillende organisa es en gezelschappen. Er zijn ook verhalen waar er,
interna onaal, door vrouwen betaald wordt voor een rol om op die manier een netwerk uit
te bouwen via ‘pay to sing’. De ervaring leert ook dat de toetreding tot het netwerk best op
jonge lee ijd gebeurt.
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“Ik heb nog niet begrepen hoe iemand in een ensemble van een theater geraakt. Ik heb in die drie
jaar nooit een open call gezien voor werk, voor een vacature in het theater. Maar gewoon: hoe word
je acteur van een bepaalde produc e, hoe doe je dat? Daar heb ik nog geen antwoord op.”
Respondent G
Toetreden na afwezigheid

Niet enkel de eerste toetreding tot het netwerk, maar ook het opnieuw toetreden na een
afwezigheid, vormt een drempel. Een respondent beschrij dat na een lange interna onale
periode het netwerk in België helemaal weg was. Dit gaat ook op voor kortere periodes . Er
lee een angst dat een afwezigheid door zwangerschap, invloed hee op het netwerk.
“Ik dacht: ik moet terug direct in gang schieten, want anders..In het vak is het uiteindelijk nog al jd:
het laatste wat ze van u zien, onthouden ze meestal. Dus op dat vlak is het ook niet goed dat je pas
bevallen terug op een podium staat, maar kom. Ik weet dat ik toen dacht: het is veel te vroeg, ik had
toch die vij ien weken moeten pakken. Maar dat doe je dan toch niet als ar est, omdat je toch iets
hebt als ar est: je moet in de running blijven en je moet, ook de recensenten moeten u blijven zien.”
Respondent L
Informeel karakter

Het werk in de podiumkunsten is a ankelijk van persoonlijke contacten. Netwerken gebeurt
hoofdzakelijk informeel. Uit de literatuur blijkt dat bij de uitbouw van een netwerk de
loyaliteit niet gekoppeld is aan één organisa e, maar eerder aan de mensen die op dat
moment de organisa e bevolken (Forrier, 2007). Slechts een kleine groep respondenten
omschrij zichzelf als goed in netwerken, door de proac eve houding die ze aannemen om
met mensen te bellen en met mensen te gaan praten. Dit gebeurt in hun geval vooral in zelf
geïni eerde gesprekken op café of na voorstellingen ‘s avonds. Men bekijkt het eerder als
een investering in visibiliteit op lange termijn, want op korte termijn levert die niet per se
werk op.
“I’m not so bad at networking. I, actually, that’s one thing I’m not so bad at I think. In the kind of
management kind of … like I think the last ten years I’ve been to the theatre a lot. I go and see loads
of stuﬀ and I generally … what I ﬁnd most interes ng about theatre is that you can go and talk to
people a erwards. That changes the most, that’s the best moment, so it’s a erwards. So I met
actually a lot of people, I met a lot of people.“” Respondent A
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“Maar zelfs dat: hoeveel wordt er niet genetwerkt op alle feestjes, achteraf … dansen samen, samen
zat worden, samen … dat levert soms meer voorstellingen op dan...ja, een vergadering of zo met
iemand. Omdat het allemaal zo intuï ef is, zo van ik voel het, ik heb daar een gevoel bij, dat zijn zo
heel vaak argumenten in deze sector.” Respondent N

De vraag is wat netwerken precies inhoudt. Uit de literatuur blijkt namelijk dat een
podiumkunstenaar vaak gevraagd wordt voor een opdracht en het minder eﬀec ef is om zelf
organisa es en regisseurs aan te spreken (Siongers & Van Steen, 2014). Al kan ook de
kan ekening gemaakt worden of jezelf verkopen eﬀec ef minder werkt of dat dit gewoon,
met name door vrouwen, minder gebeurt. Opvallend is ook dat een groot deel van de
respondenten zichzelf omschrij als slecht in netwerken. Voor hen is netwerken iets dat op
de werkvloer zelf gebeurt, de samenwerkingsverbanden worden daar gesmeed. Als je je job
goed doet, vloeit uit het ene werk het andere werk voort. Een respondent vindt het ook ﬁjn
dat het netwerken uit handen gegeven kan worden en ondersteund en georganiseerd wordt
door de organisa e.
“Ik ben heel slecht in netwerken, ik probeer gewoon de plaatsen waar ik werk, om, ik hoop dat
mensen het ﬁjn vinden om met mij te werken en een vertrouwensband. Uiteindelijk, als ik achterom
kijk, ben ik in alle gezelschappen wel even gebleven.” Respondent M

Er wordt door een respondent ook een voorbeeld aangehaald van iemand die goed is in
netwerken. De ondernemingszin en de competen e om te ini ëren en te organiseren,
worden benoemd. Het gaat in dit geval niet zozeer om het ini ëren van gesprekken, of het
aanbieden van een eigen crea e, maar wel het doelbewust en proac ef ini ëren van
samenwerkingsverbanden in poten ële projecten.

4.1.2.2.2. Expressieve en instrumentele netwerken

Uit de literatuur blijkt dat het sociale netwerk van mannen verschilt van dat van vrouwen. Zo
is er een gendersegrega e waarbij vrouwen minder nu ge contacten hebben en minder
professionele steun dan mannen (Willekens et al. 2018; Ibarra, 1992; Bozionelos, 2003;
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Lu er, 2015). Uit de analyse blijkt dat vrouwen vaak aangeven dat ze het gevoel hebben niet
‘de juiste mensen’ te kennen. Dit is een indicator voor een gebrek aan professioneel sociaal
kapitaal. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat vrouwen eerder deel uitmaken van
expressieve vrouwelijke netwerken waar emo onele steun voorop staat en mannen zich
richten op instrumentele mannelijke netwerken die hen vooruit kunnen helpen op
professioneel gebied. Een respondent beschrij dat het puur zakelijk aanpakken, en minder
persoonlijk, haar inderdaad al werk hee verscha . Maar het netwerk dat mannen
opbouwen kan niet enkel gezien worden als een zakelijk netwerk. De respondenten
beschrijven dat mannen een apart expressief netwerk vormen en onderling afspreken.
“Ja, ik zeg dat ook van mijzelf. Ik kan niet netwerken.(...) Ik ben ook niet zo goed in alleen maar
zakelijke, of alleen maar denken: ah ja, nu ga ik met die praten want ik weet dat die organisa e
50.000 euro meer subsidies hee gekregen, dus die hee geld om een jonge maker aan te nemen. Zo
denk ik niet gemakkelijk, ik volg dat misschien ook te weinig op, waar zit het geld. (...) Maar over het
algemeen vind ik toch dat mannen inderdaad zo sneller, zo heel nuchter en zakelijk..terwijl ik zo bezig
ben met: ik vind dat geen toﬀe. Nu, op opleiding X heb ik mij daar eens over gezet, ik dacht: ok, dat is
een bitch, maar het is nu eenmaal belangrijk, voor het geld, gaat er nu eens mee op café … maar dat
hee eﬀec ef soms geld en een voorstelling opgeleverd.” Respondent N
“Want daar wordt gesproken over: ja, ik heb nog een concertje ginder, kom je niet meedoen? Of: we
hebben nog een interim nodig daar...Ja, dat gebeurt daar hoor. En je gaat dan ook merken dat
mannelijke orkestmuzikanten, allez dat is misschien mijn percep e hé, maar ik heb zo toch de indruk
dat die zo toch veel meer ernaast van die zij-projectjes hebben, naast het orkest dan. Dat ze dan met
elkaar afspreken. In de pop is dat zeker ook zo.” Respondent J

Eén van de redenen van de gendersegrega e zit in het klassieke rollenpatroon waarbij de
vrouw zorgt voor de kinderen waardoor er minder aan visibiliteit gewerkt kan worden, wat
de kans verkleint om tot een instrumenteel ‘mannelijk’ netwerk toe te treden.
“En ook zo netwerken, zien dat je naar voorstellingen gaat en mensen u … ja, dat heb ik, dat moet ik
nu allemaal wat aan de kant schuiven hé.(...) Ja, en daar komt dan toch weer dat klassieke
rollenpatroon naar boven van: dat een man ‘s avonds op café gaat en gaat netwerken, want dat is
netwerken hé in de kunstensector is dat op café gaan, nog al jd. Dat ge daar dat klassieke
rollenpatroon, dat dat voor mannen veel evidenter blij dan voor vrouwen en … ja, ik vind het heel
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jammer om te constateren dat dat ouderwetse patroon nog al jd ergens daar een rol in speelt. ”
Respondent J

4.1.2.2.3. Groot of breed?
Uit de literatuur blijkt dat men verschillende soorten steun verwacht van een instrumenteel
netwerk: enerzijds de opbouw van een netwerk kunstenaars, zowel disciplinair als
interdisciplinair en anderzijds het opbouwen van relevante contacten en sociale netwerken
met mogelijke zakelijke partners (Sjongers et al., 2016). Naast het feit dat vrouwen een
minder nu g netwerk hebben, zijn er ook minder vrouwenrollen in produc es (Van
Langendonck et al., 2014). Vrouwen hebben dus een dubbel nadeel: om aan werk te
geraken, zou het netwerk van vrouwen niet even groot moeten zijn als dat van mannen,
maar groter. In de analyse blijkt dat het netwerk door de jaren heen wel uitbreidt, maar
voor een groot deel ook minder instrumenteel wordt. Door de grote uitval van vrouwen zijn
vele opgebouwde contacten niet meer bruikbaar om aan werk te geraken.
“Deels is dat zo, deels niet omdat mensen ook stoppen, van job veranderen, naar het buitenland
verhuizen, dus … als ik zou optellen, alle personen die ooit tot mijn netwerk behoord hebben, is dat
veel groter geworden omdat ik veel langer bezig ben. Maar er zijn er … bijvoorbeeld X, dat was een
deel van mijn netwerk, een interessant deel, want ik kreeg daar vaak bepaalde opdrachten van, maar
die is dan gestopt. Dus, ja, dan zie je ineens, is dat geen netwerk meer, zeg maar, toch niet in die
zakelijke betekenis van het woord.” Respondent N

De opbouw en verbreding van het netwerk kunstenaars gebeurt zoals in de vorige paragraaf
beschreven wordt, eerder informeel. Een respondent beschrij de posi eve ervaring als het
netwerk op een iets formelere manier kan opgebouwd worden, door bijvoorbeeld audi e te
doen voor mensen die je niet kent. Vrouwen zouden immers meer voordeel ondervinden bij
een open en divers netwerk met ‘zwakkere’ banden (Lu er, 2015). Een respondent beschrij
hoe een open netwerk met zwakkere banden eruit zou kunnen zien.
“Dat zou ik echt, moest ik daar geld voor hebben, dat oprichten: zo'n broedplaats. (...) als je als
acteur tussen twee produc es zit, je hebt een jd, geen werk, dat je weet van: in die plek, en dat kan
een soort kunstencentrum-ach g iets zijn, een plek met repe

eruimte, met een bibliotheek, met een

koﬃebar, en je weet dat je er gewoon acteurs hebt en theatermakers en die zijn bereid om ... ik zou u
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daar tegen kunnen komen en zeggen: X, wil jij met mij die tekst eens studeren? En misschien hebben
wij dan gewoon een goed inspirerend gesprek over die tekst of heb je zoiets van: zeg X, wil jij die tekst
met mij lezen en dan een week in een repe

eruimte gaan zi en om daar iets mee te proberen en

dat eventueel zelfs te tonen aan het publiek. (...) Uw kans om mensen te ontmoeten waarmee je een
klik hebt, wordt ook groter. Want het maakt uw landschap groter.” Respondent O

Niet alleen dient het informele netwerk zo groot mogelijk gehouden te worden, men dient
ook te investeren in netwerken in andere disciplines en sectoren. Het begrip sociaal kapitaal
is breder dan enkel het werken aan het vergroten van de informele interne netwerken. Uit
de literatuur blijkt immers dat sterk presterende medewerkers vaak lid zijn van meerdere
interessante netwerken, ook externe (De Prins, 2014).

4.1.2.3. Knowing-why
Uit de literatuur blijkt dat de kunstensector een sterk waardegedreven sector is (Hesters,
2019) en dat voor podiumkunstenaars het hebben van een gedreven ar s eke visie een
condi o qua non is (Van Looy & Van de Velde, 2013). Die sterke mo va e is bij elke
respondent terug te vinden. Men is door de grote innerlijke drive bereid om best wat
toegevingen te doen op het gebied van externe mo vatoren zoals werkzekerheid of
inkomenszekerheid, maar ook op het gebied van de work-life balance. Sommige
respondenten noemen de mo va e eerder een koppigheid of een teken van volharding.
“Ik kan niet tot laat op café gaan, ik moet superhard op mijn gezondheid le en, ik mag niet ziek
worden, ik moet gezond zijn, ik … heel mijn leven pas ik daaraan aan. Ik mag niet in de airco zi en op
restaurant mag ik niet te luid babbelen, want mijn stem … Allez, het is zo alles hè, alles. Ik mag niet
teveel het openbaar vervoer nemen, want bacteriën..Allez, zeg op den duur … ik mag geen alcohol
drinken, ik mag niet roken, ik moet veel sporten. (...) Moest ik heel ra oneel ernaar kijken, zou ik
stoppen. Zeker.” Respondent I

Die grote mo va e komt ten eerste voort uit de ar s eke noodzaak om iets te vertellen.
Niet enkel vanuit persoonlijke ar s eke overtuigingen, maar ook het maatschappelijke
belang om iets te vertellen wordt aangehaald. Het ar s eke werk is niet vrijblijvend, men wil
een verschil maken.
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“Terwijl de theatersector is met alle respect ook niet al jd zo’n ﬁjne wereld. Die is bikkelhard en ook …
ja, een beetje opboksen tegen elkaar, ik heb daar ook niet al jd zin in. Terwijl ik wel voel dat ik een
grote ar s eke noodzaak heb, omdat ik verhalen te vertellen heb.” Respondent C
“ Ik zie in de maatschappij zoveel dingen dat ik voel: daar is tegengif nodig en ik wil dat geven.”
Respondent I

De interac e met mensen speelt een grote rol. De openheid waarmee gewerkt kan worden
met mensen en de hoge mate van contact zorgen voor een intrinsieke mo vator.
“When I’m in a rehearsal space, even if I’m working with children, and it doesn’t, even if it’s a
professional or an amateur, it doesn’t ma er, but you work together and you see how people are
changing , how an idea is coming to live, how … and yeah. And very o en in a rehearsal you get li le
presents, things that never reach the show, the performance, but it happened.” Respondent B

De mo va e komt daarnaast voort uit het feit dat het werk als podiumkunstenaar nauw
verweven is met de iden teit. Men vindt er mo vatoren rond de eigen persoonlijke waarden
en principes in terug. Men blij liever creëren aan een lager tempo zodat die waarden toch
behouden kunnen blijven.
“Ik doe dat graag. Passie, liefde voor verhalen, liefde voor taal. Om met mensen te werken die je daar
ontmoet, om met emo es te werken, de zoektocht naar mensen raken, ook, het is ook al jd een
intellectuele uitdaging. Wat ik zo leuk vind aan die job is, je moet al jd hard nadenken, je moet én je
hersenen gebruiken én je bent met uw lichaam bezig.” Respondent N

Het maakt dat respondenten die op dit moment uit de sector zijn gestapt, dit zien als iets
jdelijks. Men bekijkt het eerder als een nieuwe transi e in de loopbaancyclus die weer een
nieuwe cyclus kan ini ëren ( Hall & Mirvis, 1994). De sector helemaal verlaten is geen op e.
“Het boeide mij niet meer, en dan bekeek ik het precies zo van op een afstandje en dan dacht ik zo
van: amai, al jd dat willen, allez … hoe moet ik dat zeggen … ja, al jd weer beves ging willen zoeken
en dat soort dingen. En ik dacht: waar zijn we mee bezig? Het leven is meer dan dat en je kan ook
mensen gaan helpen, allez, het wordt ineens anders. Maar ik moet zeggen, ik ben wel terug de oude
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ik geworden en ik heb nog al jd zoiets van, ik heb nog al jd een soort van drive, en ik wil toch in de
podiumkunsten blijven werken. Want het is, ja, het is uw leven hé.” Respondent F

De respondenten hebben een groot gevoel van zelfreﬂec e over de loopbaan, de
verwach ngen en de eigen iden teit ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt ook dat in een meer
gevorderde loopbaan de iden teit stabieler en consistenter wordt (De Wilde & De Vos,
2009). Een respondent voelt dat na de fase van opbouw en explora e, ze alles wat er is
opgebouwd niet wil achterlaten.
“Yes, but leaving completely I can’t. It is impossible to imagine leaving completely. Because it is too
linked to who I am and to the rest of my life and … because in twenty years I created something and I
can’t drop it.” Respondent A

Anderzijds wordt er door enkele respondenten ook een moeheid ervaren. Het creëren in de
podiumkunstensector vraagt veel energie en mo va e is daarin een noodzaak. Met een
s jgende lee ijd kan er daarnaast ook minder voldoening of groei ervaren worden.
“Want op een gegeven moment gaf het mij geen voldoening meer in...dat wat ik erin stak en dat je
wel kon zeggen: ja, dat zijn mooie kostuums. Maar wat er dan, wat het stuk brengt, of wat dat dan
nu vertelt? Daar sta ik niet per se achter of zo. Dus eigenlijk wil je op een gegeven moment in … in de
utopie vind je op een gegeven moment waarmee het zo goed klikt en ook met de voorstellingen die je
maakt waardoor je echt voelt, dit moeten we hier in de wereld ze en. En ik heb eigenlijk, als je dat
dan achteraf bekijkt, bij weinig voorstellingen zo’n gevoel gehad. Maar wel iedere keer heb je die
drive, van we gaan hier alles op alles ze en, want dat moet hier staan. En ik denk dat dat, dat vergt
zoveel energie, om iedere keer weer naar die deadline toe te werken, en dan daarna weer zo
helemaal in het niks. ” Respondent H

Het hebben van kinderen hee een invloed op de knowing-why. Er kan sprake zijn van een
verandering in focus. Men wil nog steeds inhoudelijk ar s ek bezig zijn, maar dat kan ook
een andere invulling krijgen. Enerzijds kan de frequen e van ar s eke opdrachten hierdoor
verminderen, anderzijds kan het ar s eke verhaal en de crea viteit op een andere manier
ingevuld worden.
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“Ik wil wel een gezin en ik wil er voor zijn. En natuurlijk speel ik graag, maar niet ten koste van dat
andere. Dus geef maar één project op een jaar waar ik dan die maand alles voor opzij zet, twee
maanden desnoods. Maar om dat twaalf maanden te doen, ja, dat vind ik niet interessant. “
Respondent N

4.2.Organisatieniveau
4.2.1. Flexibiliteit versus zekerheid
4.2.1.1.Flexibiliteit

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen ﬂexibiliteit op organisa eniveau en
ﬂexibiliteit vanuit de werknemer. Vanuit de podiumkunstenaar zelf wordt ﬂexibiliteit voor
een groot deel posi ef ervaren door de zelfsturing en de autonomie, als er tenminste
genoeg werkzekerheid is. Hier ligt de focus op de ﬂexibiliteit op organisa eniveau. Een
aanzienlijke groep vindt dat er vanuit de werkgever eenzijdig veel ﬂexibiliteit gevraagd
wordt.

4.2.1.1.1. Externe flexibiliteit
Uit de literatuur bleek dat podiumkunstenaars hoofdzakelijk ﬂexwerkers zijn en werken met
jdelijke contracten met een korte duur (Janssens, 2008; De Heusch et al., 2011; Bresseleers,
2013; Siongers et al., 2016). Dit wordt beves gd bij de respondenten uit de hele groep
podiumkunstenaars. Het hebben van een vast contract is meestal niet de verwach ng van de
respondenten, een jdelijk contract is behoorlijk ingeburgerd bij podiumkunstenaars. De
ervaring is wel dat de lengte van deze jdelijke contracten steeds korter wordt. Waar er
vroeger vaak één aaneengesloten jdelijk contract werd aangeboden, worden
podiumkunstenaars nu aangenomen met versnipperde jdelijke contracten. Ook steeds
opnieuw een dagcontract per voorstelling en per repe

e is niet uitgesloten.
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“Maar wat vroeger wel meer was, bijvoorbeeld je zat op tournee en je speelt dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag … Zondag en maandag werd je doorbetaald. Dat was uw weekend, of
eens een woensdag niet. Och, zeiden die, dat loopt door, uw contract. Nu is dat...en dan werk je nog
heel hard hé. Twee voorstellingen per dag, maar de woensdag is er dan geen voorstelling: dan val je
weer op dien dop. Dus vroeger, ja, er was iets meer ruimte. Dat werd al eens gecompenseerd dat je in
een generale week van ‘s morgens tot ‘s nachts bezig waart.” Respondent M

“Ik vind dat heel grappig, als ik mensen zeg dat ik zing, vragen mensen mij al jd: o, waar dan? Of bij
welk huis of welk gezelschap? Die gaan ervan uit dat je een heel jaar aan één huis hangt, terwijl ik
gewoon … allez ik leef op dagcontracten hé.” Respondent I

Respondenten ervaren dat ze hetzelfde werk in minder jd moeten proberen te doen.
“There’s a pressure on the budget, so you feel that you … the discussion star ng when: do you really
need an scenographer, do you really need somebody for the costumes … it was like ﬁve years
ago...they told it was okay to have your own team and now they start asking ques ons do you really
need it. Do you really need eight weeks? Can you do it in six weeks? Or in ﬁve or in …” Respondent B

De steeds korter wordende ﬂexcontracten van de podiumkunstenaar zijn ook te verklaren
door de produc eﬂexibiliteit die een organisa e in de podiumkunstensector dient te
hanteren. Organisa es staan onder druk door de tendens van steeds minder subsidies.
Loonkosten zijn daarenboven de grootste uitgavenpost in de podiumkunstensector en ze en
de meeste druk op een organisa e. De vermindering van subsidies en de structureel
s jgende loonkosten betekenen een dubbele druk op de middelen van cultuurorganisa es
waardoor ze zoeken naar ﬂexibele manieren om te produceren door zaken uit te besteden
en met een systeem van freelancers te werken om toch tot een ﬁnancieel haalbaar
kwalita ef ar s ek product te kunnen komen (Van Steendam, 2010). Dit staat in
tegenstelling tot het omkaderend en ondersteunend personeel van een kunstorganisa e. Op
de algemene arbeidsmarkt betekent de ﬂexibilisering dat een organisa e idealiter bestaat
uit een kern van vaste medewerkers die func oneel ﬂexibel zijn met daarnaast jdelijke
werknemers zijn die de uitbestede taken doen (Atkinson, in Van Ruysseveldt & Vanhoof,
2006). In de podiumkunstensector is dit net omgekeerd. Kerntaak is er het ar s eke
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product, maar net deze ar s eke werknemers krijgen door de nodige produc eﬂexibiliteit,
een jdelijk contract. Dat lee ook bij de respondenten. De vaste contracten in de
cultuurorganisa es worden nog wel (een jd) doorbetaald, maar de ar esten zelf die met
jdelijke contracten werken, worden het eerst geraakt. Bij de recente Covid 19-uitbraak was
te merken hoe freelancers als eerste ﬁnancieel geraakt werden. Er is weinig reserve bij de
organisa es, zeker bij de kleine, al dan niet gesubsidieerde, gezelschappen betekent niet
spelen geen inkomsten. Na een lange investering van crea es kan er niks terugverdiend
worden in de korte speelperiode. Freelancers staan daarbij aan het einde van de keten
(Hillaert, 2020).
Ook al ervaart de podiumkunstenaar de voordelen van een ongebonden en ﬂexibele
loopbaan, toch mag er vanuit organisa eniveau niet vanuit gegaan worden dat een vast(er)
contract niet belangrijk is. De onderhandelingsmarge vanuit de werknemer is niet groot.
Respondenten voelen zich in een slechte posi e zi en om te onderhandelen. De werkgever
weet dat de intrinsieke mo va e en de drang om te creëren heel groot is, waardoor de
werknemer zich makkelijk aanpast aan de voorgestelde, korte contracten.
“Ik hoor verhalen van mensen van mijn genera e die ondertussen dan toch ook al … ja hoe lang is
dat, al en jaar, gaan vervangen en meespelen in orkesten. En dan komt er een audi e, dan doen die
uiteraard mee aan die audi e, maar die worden dan niet aangenomen. Ah nee, waarom zouden ze
die aannemen? Ze weten dat je hier woont, ze weten dat je hier uw gezin hebt en uw leven hebt. Ze
weten dat je gaat blijven komen of je nu een vast contract hebt of niet. En dat is echt zo hé. En die
vacatures die ze dan uitschrijven gaan dan allemaal naar proﬁelen die hier nog niet gese eld zijn die
ze dan in huis willen halen, want op u kunnen ze toch rekenen.” Respondent J

Respondenten geven dit ook toe en zijn er zich bewust van dat hun drang naar een creëren
onderhandelingsposi e zwak maakt.
“ But the people on the other side of the table they know that you want it. They know that you want
to play, they know that you want to direct this play, they know that you like teaching, they know that
99% she’s going to say yes. That’s a diﬃcult thing.” Respondent B
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4..2.1.1.2. Interne flexibiliteit
Tijdelijke ﬂexibiliteit in de zin van onregelma ge uren, weekendwerk of overwerk is veel
voorkomend in de podiumkunstensector. De hoge mate van ﬂexibiliteit aangaande
werkuren wordt erkend door de respondenten. Meestal is men daar ook op ingesteld en
ervaart men dat als een eigenheid van de sector. Zolang die uren binnen een aanvaardbare
norm blijven, stellen podiumkunstenaars zich zonder veel problemen ﬂexibel op.
“Ja. Maar ja, heel veel van uw privéleven, dat loopt door mekaar hé. Uw vrienden zijn vaak ook de
mensen die in diezelfde job zi en. Weekend-week, dat loopt ook in elkaar over. Ja, als je dan eens
uitstapjes doet of ergens naartoe gaat ‘s avonds, is dat ook vaak werkgerelateerd, dus … ja. Maar dat
is een keuze natuurlijk hé.” Respondent K
“Nee. Bijvoorbeeld in de na onal theatre, werken we al jd ‘s morgens van negen tot één en dan
generale repe

e ‘ avonds, maar … dat is niks, dat is makkelijker dan mensen die in ziekenhuizen

werken en ‘s nachts. Ons ritme is veel normaler dan dat van dokters of chauﬀeurs.” Respondent G

Bij een deel van de respondenten zijn er heel wat twijfels over de combina e met een
privé-leven en een gezin. Dit wordt behandeld in het hoofdstuk over combina ezekerheid.
Par me werk komt bij de respondenten niet vaak voor. Eerder worden periodes van full me
werk afgewisseld met periodes van werkloosheid. Dat maakt een job in de podiumkunsten
ook moeilijker combineerbaar met andere jobs. In sommige periodes is er bijvoorbeeld meer
dan full me werk is, terwijl er in andere periodes geen opdrachten zijn.
De grote hoeveelheid ﬂexi-jobs bij verschillende opdrachtgevers wordt soms ook als
vermoeiend ervaren. Enerzijds komt dit door de vele netwerkgesprekken, de administra eve
zaken die de verschillende jobs vragen, anderzijds omdat er een verdeelde focus is. Een
respondent getuigt eerder van stress die veroorzaakt wordt door een veelheid van korte
contracten.
“Dan denk ik van: ja, maar … dat bezorgt mij op den duur een burn-out...En het is niet één
opdrachtgever, dat zijn er en hé. Ik heb er elke maand acht à en. Dat ik moet … En dan moet ik
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hopen dat dat goed gaat verlopen, want ik moet anders alle ...oplossen achteraf, dat is soms wel ...”
Respondent I

Sowieso is ﬂexibiliteit door de eigenheid van de podiumkunsten niet evident door de
vastgelegde speeldata. Maar ook los van deze eigenheid, ervaart men weinig speling
waardoor een heel project in het water kan vallen.
“Vroeger had je meer: oké een tourné dan, hou dat drie maanden vrij en je wist: ik red dat wel met
die drie maanden. Nu is die verkoop zo versplinterd...dat ze doorheen beginnen te verkopen en door
mekaar beginnen … waardoor dat je soms dingen niet kunt combineren. En ik heb vorig jaar een
telefoon gedaan naar X en ik zeg: allez, jong, wat kan daar nu aan gedaan worden? Iedereen hee
mij nodig tussen oktober en maart. Wat doe ik de rest van het jaar?” Respondent M

Een respondent beschrij dat ze haar contracten, door het hebben van meer ervaring,
posi ef zag evalueren van par me naar steeds meer een full me equivalent. Dit was geen
eigen keuze, maar lag in handen van de werkgever zelf.
De andere vorm van interne ﬂexibiliteit, func onele of organisatorische ﬂexibiliteit, houdt
een inzetbaarheid in op verschillende gebieden en op verschillende niveaus in de
organisa e. Deze vorm van ﬂexibiliteit blij eerder uitzondering dan regel, tenzij vanuit het
aspect van extra verantwoordelijkheid nemen (Van Steendam, 2010). Als men echter niet in
loondienst van een organisa e werkt, maar aan het hoofd staat van een eigen gezelschap of
men zelf eigen werk creëert, toont men zich heel func oneel ﬂexibel. Verschillende taken
worden gecombineerd, men is echt mul -inzetbaar. Een respondent beschrij dat ze
bijvoorbeeld vaak taken deed die normaal vijf werknemers zouden doen.
“Het werk doen waar normaal gezien vijf mensen voor betaald zijn, ik deed dat allemaal gra s, ik
werkte par me zodanig dat ik een beetje geld had. Ik deed dat daar allemaal gra s bij, en alleen als
er een beetje geld was, dan betaalde ik mij via een vzw, zodanig dat ik via onkosten dan toch een
beetje geld had.” respondent K

In dienst van een organisa e is er voor de podiumkunstenaar weinig func onele ﬂexibiliteit.
Doordat men aangenomen wordt voor de duur van een produc e (Bresseleers, 2013) en
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men zich eerder tussen dan binnen organisa es beweegt (Janssens & Moreels, 2007), wordt
er weinig ingezet op werkvormen zoals jobrota e of het opnemen van andere taken binnen
de organisa e.

4.2.1.2. Zekerheid
4.2.1.2.1. Jobzekerheid
Tewerkstelling bij één werkgever geniet niet de voorkeur. Wel zou men het ﬁjn vinden om bij
een aantal organisa es of opdrachtgevers opnieuw aan de slag te kunnen gaan en daar meer
zekerheid over te hebben. Het gaat hierbij niet om ﬁnanciële zekerheid, maar om
jobzekerheid bij een bepaalde werkgever. Er is eerder sprake van een psychologisch contract
met bepaalde personen en organisa es waarbij de vertrouwde omgeving en de loyale band
die opgebouwd is voorop staat. Er is nood aan een ar s eke ‘familie’.
“Because you freelance a lot, you work in a school, you teach in X, you...And that you ﬁnd places
where you feel a bit at home, where you know the people. That you know: I want this, so I have to
ask this and X will do this for me and … and that’s a very nice feeling.” Respondent B

“Maar het had ﬁjn geweest mochten ze mij op voorhand hadden gezegd: gij moogt hier nu eens vijf
jaar blijven hangen. Dat is een heel andere ingesteldheid. Dat zou een druk van iemand zijn
schouders nemen. Ze zeggen: awel, gij maakt de komende jaren hier deel van uit, je doet één of twee
produc es op een jaar, voilà, o dat zou. .. zoveel lucht geven.” Respondent M

Uit de literatuur blijkt echter dat een te grote psychologische mobiliteit ervoor kan zorgen
dat er minder energie gestoken wordt in werkrela es en dat er minder gekeken wordt naar
de interne ontwikkelingen en opportuniteiten in de organisa e zelf ( De Vos et al., 2009;
Sullivan & Arthur, 2006). Ook een organisa e hee er dus belang bij om het psychologisch
contract te onderhouden met de podiumkunstenaar.
Wat de invloed van lee ijd op jobonzekerheid betre , beschrijven enkele respondenten dat
ze een verwach ngspatroon vanuit hun omgeving ervaren: vanaf een bepaalde lee ijd
wordt verwacht dat men voor vaster werk kiest.
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“En het is eerder een beetje moeilijk, omdat, vriendinnen van dezelfde lee ijd hebben zoiets van: X ga
gewoon ergens vast werk zoeken en zie dat je rondkomt. En ja, die lee ijd ben je toch voorbij, niet?”
Respondent D

4.2.1.2.2. Werkzekerheid of transitiezekerheid
Het debat is door de verfreelancing verschoven van jobzekerheid naar werkzekerheid. Een
klein aantal respondenten voelt een grote mate van werkzekerheid, door het gevoel over
een grote employability te beschikken. Dit is anders dan wat uit de literatuur blijkt (Siongers
et al., 2016, 2018). Meestal wordt de onzekerheid wel herkend. Dit komt vooral tot ui ng in
de verschillende onderdelen van employability die in vorig hoofdstuk aan bod kwamen: om
zeker te kunnen zijn van werk, wil men bijvoorbeeld ook de zekerheid hebben om terug te
kunnen vallen op een groot en breed netwerk en op competen es die overdraagbaar zijn
naar verschillende jobs. Graag wil ik nog wel een voorstel van een respondent vermelden
waaruit blijkt dat werkzekerheid primeert op jobzekerheid. Deze respondent beschrij een
droomscenario waarbij ze gesubsidieerd zou zijn om gedurende een periode te werken aan
projecten en daarbij zelf op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden met organisa es.
Het gaat in dit voorbeeld niet zozeer om inkomenszekerheid, maar wel om de zekerheid te
kunnen werken en daarbij zelf meer de voorwaarden te kunnen creëren in plaats van
a ankelijk te zijn om een job aangeboden te krijgen bij een organisa e.
“Like you have a backpack, that you write also an applica on and that you say: I wanna be paid for
two years and I want to do this and this and this. And yes...I would love that, honestly. It would be
nice to have a li le bit more of control. Because there are a lot of things that you don’t control.(....) I
have this dream that get as an ar st, you don’t have the ar estenstatuut, but you can write an
applica on and you can receive money for a year. And that I can choose, I go to X, and I can say to X: I
received so much money and I can put 30.000 euros in a project myself and then I go to X and I can
say I want to give workshops and I have this money myself. I think you’re in a completely diﬀerent
posi on to nego ate. Now I’m always there: help me, help me, I have an idea, please help me.”
Respondent B
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4.2.1.2.3. Inkomenszekerheid
4.2.1.2.3.1.Onderbetaald en onbetaald werk

Onderbetaald werk

Rondkomen in de podiumkunstensector is niet makkelijk. Een mogelijke oorzaak is het lager
aantal werkdagen door de ﬂexibele contracten die, zo bleek in de paragraaf over de externe
4

ﬂexibiliteit, steeds korter worden. Een andere oorzaak ligt niet in het aantal werkdagen,
maar in een te lage vergoeding. Er wordt ervaren dat de lonen in de gesubsidieerde
kunstensector aan de lage kant zijn in vergelijking met andere sectoren.
Een aantal respondenten beschrijven dat ze meer dan genoeg, zelfs te veel werk hebben,
maar dat dit niet in verhouding is met het loon dat ze daarvoor krijgen. Zo omschrij een
respondent dat ze op de grens zit van wat fysiek en vocaal mogelijk is, en toch niet genoeg
verdient, door de te lage vergoedingen. Een andere respondent beschrij het zelfs als een
soort vrijwilligerswerk.
“No, not because I play less, because of the contracts” Respondent A
“Ik ben eigenlijk begonnen, toen ik afstudeerde, met lesgeven. Ik heb dat lang gecombineerd, en drie
jaar geleden heb ik besloten, omdat ik ook zoveel toerwerk had, om dat niet meer te combineren en
alleen nog het podium te doen. Ik dacht: ik geef mijzelf wat jaren en eigenlijk, het ironische is, dat ik
bijna zes op zeven aan het werk ben tegenwoordig, maar dat ik amper rondkom. Dus dat ik super veel
werk, maar dat terwijl, dat ik hal ijds werkte in het onderwijs, dat ik bijna evenveel of meer
verdiende (...) Het probleem dat ik nu, de grens waar ik nu op stuit is dat ik eigenlijk, wat ik fysiek en
vocaal aankan qua werk, zit ik aan het maximum. En toch verdien ik niet genoeg. Wat is dan de enige
variabele? Mijn gage hé, dat ik nog heb, de dagprijs eigenlijk hé.” Respondent I

Soms wordt er per dag betaald, soms per voorstelling. Voor repe

e en crea e vindt een

respondent een dagcontract voldoende, maar in het geval er veel voorstellingen per dag
gepland staan, wordt de verhouding werk en verloning als onevenwich g ervaren. De scheve
In de cao’s is er weliswaar een aanpassing en wordt er bij contracten met een duur van minder dan vier
maanden (met andere woorden het leeuwendeel van de ar s eke contracten) een hoger loon van 4%
verkregen in vergelijking met langere contracten
(h ps://www.podiumkunsten.be/sector/lopende-caos-pc-304/413).
4
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verhouding werk-loon wordt door meer respondenten ervaren. Een deel van de eigen
werk jd wordt niet betaald, omdat het in een ‘tussen jd’ valt. Door de verfreelancing
moeten kunstenaars ook meer jd en energie stoppen in onderhandelingsgesprekken,
netwerken, administra eve en zakelijke taken, allemaal taken die niet onder contract vallen,
maar wel een groot deel van de jd innemen.
“Die produc e die nu, binnenkort in crea e gaat: dat ging volgens het CAO zijn, ça va. Maar ik heb
daar wel in onderhandeld om in die crea e periode, dat is zes weken, dan heb ik zoiets van: CAO is
perfect, dat is keigoed, want je hebt elke dag werk. Maar als er dan speelperiodes komen en dat is zo
één, twee, drie keer, en ik moet twee of drie voorstellingen op een dag spelen, dan vind ik het CAO
niet voldoende. Dan vind ik 220 euro niet genoeg om die voorstelling te spelen bruto. Dan speel ik
twin g euro ne o per voorstelling. Dus dan heb ik wel gaan onderhandelen.” Respondent I
“De uren dat ik nadenk over wat ik ga schrijven, dat ik aan het schrijven ben, ik reken dat nooit uit,
want dan word je er toch ongelukkig van.” Respondent C

Een respondent vertelt ook dat ze zich bewust is dat ze soms onder de prijs werkt en
daardoor de marktprijs naar beneden haalt en het systeem van onderbetaling in de sector
mee in stand houdt. En als men zelf aan het hoofd staat van een produc e, betaalt men
zichzelf als laatste uit.
“Of course you have a lot of discussions with people also, when I am master of the budget, I hear
myself some mes say: I don’t have so much money, so … then I’m in the other posi on, which is quite
awful very o en … but I try to be as honest as possible. And most of the me then I pay the people
around me be er than myself for example, which is not a very good way either.” Respondent B
Evolutie

De vraag of er een evolu e in loon merkbaar is, wordt door het merendeel van de
respondenten nega ef beantwoord. In enkele gevallen wordt het zelfs als slechter dan de
beginsitua e ervaren. Een minderheid ziet een posi eve evolu e met het begin van de
loopbaan. Een respondent verdient stapsgewijs meer omdat ze meer dagen ingeschreven
wordt en ook de onkosten (meer) vergoed worden. Waar ze bij dezelfde werkgever in het
begin met een KVR werkte, krijgt ze nu betere contracten en meer loon naar werk.
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“Toen ik begon waren de gages hoger dan nu. Toen er nog meer geld was. Want ik ben en jaar
geleden begonnen. En dat vind ik wel geen toﬀe evolu e. Moest je nu het gevoel hebben van, oké er
zit wel enige s jging, evolu e in, in wat je betaald wordt of zo, dan zou je meer op je gemak zijn,
maar ik zie dat zo ( wijst naar beneden) gaan.” Respondent I
“ Dat merk ik ook, ik dacht vroeger, dat dacht ik wel: hoe ouder je wordt, hoe meer je ging verdienen,
maar het is eigenlijk andersom een beetje, soms. “ Respondent L

Lage lonen en de wanverhouding tussen loon en werk kunnen een beslissende factor zijn om
(deels) uit de podiumkunstensector te stappen.
Er wordt door de respondenten wel makkelijker nee gezegd op lage verloningen in
vergelijking met de start van de loopbaan. Ook wordt vermeld dat men meer de verhouding
loon en hoeveelheid werk in het oog houdt.
“And at the same me, they pay me really badly. And a er eight years, you think, well okay actually
… we give a lot, it’s so much work, I’ve learned a lot, I agree, but ...but there’s a certain moment
where you think, okay, now the actual moment where I am in my live, it’s not going to be possible to
be con nuing to work with you in the same way, because … if you can’t raise the salary to something
kind of normal standard, nothing like over the top, but just normal, then it’s not possible for me to …
the next two crea ons for example I said no.” Respondent A
“Dus ik werd echt ook wel betaald voor de uren dat ik werkte of zo. En ook realis sch in de zin van:
oké, anders zou ik dat idee uitwerken, maar er is alleen maar dit budget, dus wordt het dit idee. Dus
ik kon dat wel, het ging niet … allez, dat heb ik met de jd moeten leren hé.” Respondent H

Het is mogelijk dat met het ouder worden sneller de beslissing genomen wordt om in geval
van een te lage verloning de keuze te maken de sector (deels) te verlaten.
“When I’m teaching in X I get 35 euros for an hour. The hours that I’m in the school. No prepara on,
nothing. If I count everything what I do, it’s paid very badly for example. And if you address them and
say look this is not … then they say: yeah, we know, there is no money. And then it’s over. And then
you can make the decision I don’t do it anymore” Respondent B
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Onbetaald werk

Niet enkel wordt men vaak onderbetaald, er wordt ook rela ef veel onbetaald werk
geleverd. In het begin van de loopbaan wordt het gezien als een investering waarvan men
hoopt dat het op termijn opbrengt. Maar ook later in de loopbaan wordt er vaak onbetaald
werk geleverd. Ten eerste wordt dit soms gevraagd van werknemers in ruil voor het
aanbieden van een podium.
“Maar dat is al jd het argument hé, in de vrije jdssector of in de kunsten. ‘Je doet dat toch graag,
speel toch e es.’ (...) Ja, ik hoor dat heel vaak. Ja. En ik doe daar zelfs aan mee ook.” Respondent J

Ten tweede blij een deel van het werk onbetaald, ondanks de afspraak dat het om een
betaalde opdracht ging. Hoofdzakelijk door een vermindering in subsidies kunnen de
gemaakte afspraken niet nagekomen worden.
“Ja, dan toch geen subsidies gekregen of die verandert zijn beleid en die hee toch geen geld meer:
zo van oké, je mag hier nog wel komen repeteren, maar we gaan u niet betalen. Terwijl we daarvoor
we het wel over een bepaalde residen e … en zo waren er twee, drie projecten die zo plots twee
weken voor aanvang zonder geld en dan komt ook weer de vraag: oké, er is geen geld, wil je het nog
doen? En ik heb dat nog wel gedaan. (...) En een half jaar daarna moest ik ook zo hard werken omdat
ik dan geld moest verdienen omdat ik de put van het half jaar daarvoor op te vullen. En dat was echt
zo bij mij de druppel.” Respondent N

Ten derde gebeurt gra s arbeid ook bij ondernemende podiumkunstenaars die zelf
produc es op poten ze en, zowel zij die subsidies ontvangen als zij die niet daar niet op
wachten of deze ondersteuning er eﬀec ef komt. Ze betalen zichzelf als laatste uit. Uit
onderzoek blijkt eveneens dat crea e van eigen werk op eigen ini a ef soms wel betaald
wordt, maar vaak ook niet (Siongers et al., 2016).
“En ik heb zo, zo heb ik mijzelf bijvoorbeeld nooit uitbetaald. Ik had zoiets van dat lesgeven is mijn
brood, ik betaal alle dansers, de techniekers, noem maar op, vormgever, maar ik heb mijzelf nooit
uitbetaald. Dus ja, uit gedrevenheid en het kon natuurlijk ook niet anders. Je hebt maar een budget
van zoveel en voor mij was het belangrijker de dansers en de mensen om mij heen te betalen. En
natuurlijk, het hee wel gemaakt dat ik al jd een nieuwe voorstelling op poten kon ze en. Allez,
eigenlijk is dat niet normaal hé.” Respondent F
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Af en toe doet men gra s werk, zoals coaching van projecten van anderen, met als
voorwaarde dat men het zich kan veroorloven. Als men voldoende ander werk hee ,
waardoor men als het ware intern gesubsidieerd wordt, kan men projecten aannemen die
uitdagend zijn of waardoor men zijn netwerk vergroot.
“In the beginning I did it. And now, if people are asking for coaching and you don’t have a budget and
I really believe in the project, then some mes I say yes and then I’m not paid. But then yeah. But this
you can do in moments that you know you have other projects.” Respondent B

4.2.1.1.3.2. Onderhandelen

In de paragraaf over ﬂexibiliteit werd de zwakke onderhandelingsposi e van
podiumkunstenaars al kort vernoemd. In tegenstelling tot de ondersteunende kern in de
cultuursector hebben podiumkunstenaars vaak freelance contracten waar er elke keer over
onderhandeld moet worden. Er heerst vaak onzekerheid of men betaald gaat worden en
hoeveel.
“Like for now I have one big project and the premiere is only in january 2021. But a er that? Nothing,
no agreement, nothing. And un l now it’s not clear what they will pay me for this project, I don’t
know, it’s a big thing and I s ll don’t know what will … And that doesn’t make you feel really
comfortable. And the strange thing is that you most of the me you’re surrounded by people (...) we
have a big reunion with organiza on X, with Y, with Z and I’m quite sure that I’m the only one that
day who is not paid. And that the rest around the table are people who have income security for that
day.” Respondent B

Ook bij terugkerende soortgelijke opdrachten bij dezelfde werkgever kan men er niet vanuit
gaan dat men hetzelfde loon krijgt en moet er vaak opnieuw onderhandeld worden. Deze
onzekerheid wordt als zeer vermoeiend ervaren.
“Ja, maar ook, omdat, er zijn maar drie, vier, max vijf musicalproducenten in België. Dus je hebt voor
de meesten wel al eens gewerkt, dus je kunt uw vorig loon als referen e gebruiken. Maar meestal
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wordt dat door hen volledig van tafel … dat ik denk: moet ik terug opnieuw beginnen te
onderhandelen, terug van nul, terwijl ik dat de vorige keer had onderhandeld? ” Respondent L

Vaak wordt er niet stevig onderhandeld over het contract en bekijkt men wat de organisa e
zelf voorstelt a ankelijk van hun budget. Er zijn ook ﬁjne ervaringen op het gebied van
contracten. Een respondent vertelt dat ze met meer ervaring betere contracten en een beter
loon krijgt. Maar ook deze contracten worden niet zelf onderhandeld, maar worden
geïni eerd vanuit de medewerkers van een organisa e zelf.
“In andere omstandigheden heb ik al jd gewoon … het ene huis had ik zoiets van: amai, ik krijg
zoveel, dat was al jd wel een normaal loon, maar ik was al jd zo gewoon van bijna niks te krijgen,
dat ik mij bijna vereerd voelde dat ik een normaal loon kreeg. Dus op dat gebied heb ik nooit echt
hard onderhandeld.” Respondent K

“Dus dat is wel een ﬁjne samenwerking. Dat zijn ook allemaal vrouwen die daar samenzi en die echt
zeggen: nee, hou dat bij en volgend jaar zorgen wij ervoor dat je … Vorig jaar was dat dan zes dagen,
dit jaar waren dat acht dagen. En als dat anders moet, of als je meer werkt hebt, of als je dat op een
andere manier wilt organiseren, dan bespreken die dat. En die vergaderingen worden ook betaald.
Dat is niet overal zo, maar daar, binnen X, is dat wel een … op vijf jaar jd een serieuze … mijn loon is
x25. Dat is wel ﬁjn.” Respondent E

Veel respondenten vinden dat onderhandelen over loon niet hun sterkste punt is. Dit
beschouwen ze als één van de mindere kanten van hun loopbaan.
“Ik zou dat niet durven. Ik zou al lang blij zijn dat ik job heb. Dan zeg ik: geld speelt geen rol. Ja, maar
ja. Dus dan heb ik al bijna de neiging om te zeggen: maar nee, hou maar … houd de rest maar. Dus, ik
heb dat nog gedaan. Ik mocht zo X vervangen bij organisa e X en ze hadden net te horen gekregen
dat ze hun structurele subsidie kwijt waren. Dus ik ben dan zo twee weken mee naar Italië gegaan en
ik wist: ik krijg, dat is het bedrag dat ik krijg. En ik heb gezegd van: rond het maar af naar beneden,
want ocharme, jullie ... Ja en dan denk ik, F, je doet het uw eigen aan natuurlijk.” Respondent F

De vraag is of deze bescheiden opstelling als het op onderhandelen aankomt, meer bij
vrouwen dan bij mannen voorkomt. Durven vrouwen minder goed te onderhandelen over
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loon? Een aantal respondenten voelt aan dat met een s jgende lee ijd ze anders durven te
onderhandelen. Ze staan meer op haar strepen, met het risico om daardoor werk te
verliezen.
“Ik kom heel vaak tegen als ik zeg: sorry, maar de minimum dagprijs voor een dag arbeid is dat. Ja,
werk dan in het zwart zeggen ze. Sorry, er zijn er die het met een KVR in het zwart willen doen, ik zal
het daar wel gaan vragen. Dus dan is het geen job. Het is heel moeilijk soms om die lijn te
bewandelen. Maar hoe langer dat ik bezig ben, hoe strikter ik daar wel in word. Van kijk: sorry, dat is
mijn dagprijs en ik vertrouw er ook op dat als iemand dan nee zegt of als er iemand op a napt, dat
er dan iets in de plaats zal komen of zo. “ Respondent I

4.2.1.2.3.1. Fair practice en transparantie

Fair prac ce, zoals het uitbetalen van een correct kunstenaarshonorarium, is niet al jd van
toepassing. Een klein aantal respondenten vertelt dat ze onder het minimumbedrag zoals
dat is vastgesteld in de collec eve arbeidsovereenkomsten in de podiumkunstensector
betaald wordt. Dit hee gevolgen voor de opbouw van rechten en voor de voordeelregeling
van het kunstenaarsstatuut. Organisa es die niet gesubsidieerd worden,, maar ook
gesubsidieerde organisa es doen dat volgens de getuigenissen niet al jd correct. Uit de
literatuur blijkt ook dat er meer en meer een tendens is van afwijkingen op de CAO’s ( Van
Steendam, 2010). Zoals elke sector hee ook de podiumkunstensector collec eve
arbeidsovereenkomsten met vastgelegde afspraken waaronder het recht op een
minimumwedde, a ankelijk van het aantal jaren dienst. Zo zijn er in de podiumkunsten vijf
loongroepen met daaronder barematabellen per func e. De ar s eke func es zoals onder
andere vertolker, creator, auteur, dramaturg, regisseur, choreograaf, ontwerper zijn terug te
vinden in loongroep A (h ps://www.podiumkunsten.be/sector/lopende-caos-pc-304/413).
Het zijn duidelijke en transparante afspraken, al blijkt dat niet zo in de prak jk.
“Fair prac ce: die dat ondertekend hebben, daar heb ik ook voor gewerkt en die gaan daar toch
onder. Dus die ondertekenen dat voor de goede schijn en dan geven ze toch een kutcontract. Dat is
met die CAO hé, minimum CAO, dus … ik vind dat heel moeilijk.” Respondent I
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“Vaak bieden ze eerst eronder en qua jaren, qua anciënniteit klopt dat niet al jd hoor. Want eigenlijk
moeten ze dat pas volgen als je gesubsidieerd bent hé. Dat geven ze dan ook als reden, maar wij zijn,
wij worden niet gesubsidieerd, dus eigenlijk moeten wij dat niet volgen, dus wij mogen bieden wat
we willen. Maar eigenlijk is dat nog het minimumloon hé.” Respondent L

Wat ook voorvalt is dat er wel volgens de collec eve arbeidsovereenkomsten wordt
uitbetaald, maar dat men meer werkt dan eﬀec ef wordt aangegeven. Soms gebeurt dit
zodat men de looncategorie kan behouden.
“Wat je wel kunt doen, is uw periode verkorten en uw looncategorie houden. Wat gebeurt.”
Respondent M

Soms wordt in de loop van het contract de planning aangepast en blijkt er meer dagen
gewerkt te moeten worden dan afgesproken, zonder extra vergoeding. Ook zijn contracten
soms nog niet in orde bij start van de job of laat de uitbetaling lang op zich wachten.
“For me, it would change a lot if people were much more clear about contracts then...sooner..not the
day that you are in your ﬁrst rehearsal you don’t have your contract yet, things like that.“ Respondent
B

Een respondent beschrij dat uit haar ervaring het arbeidsrecht regelma g geschonden
wordt. Ze ervaart totaal geen controle. Als ze overweegt om uit de sector te stappen, speelt
dit het meeste mee.
“Maar, als we het dan allemaal zo opsommen, voor mij: als ik zeg, nu wil ik stoppen, dat gaat dan
al jd voorbij hé. Ik heb zo’n twee, drie dagen per jaar dat ik zeg: nu stop ik. En dan bel ik mijn vader
en ik zeg: papa, ik stop. En ik meen dat dan ook, het is genoeg geweest, ik stop. En dat is al jd, omdat
ik dan zoveel administra eve blunders of arbeidsrechtelijke blunders op elkaar krijg, dan ik denk: dit
kan niet meer.” Respondent I
“Ik blijf hier maar aanmodderen of zo, ik blijf maar geen geld verdienen, ik blijf maar al jd hetzelfde
verhaal van: ja, we gaan met u in zee en dan twee weken voor je begint te repeteren, telefoon: ja, we
hebben ons beleid veranderd, er is toch geen geld meer, hop, 10.000 euro weg, ik had het gehad.”
Respondent N
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Transparantie

Bij niet-gesubsidieerde organisa es in de podiumkunsten wordt het loon niet al jd geregeld
volgens de CAO’s en ervaren de respondenten grote loonverschillen. Maar ook bij de
gesubsidieerde organisa es die de CAO’s wel toepassen, is het moeilijk om prijzen te
vergelijken: sommige lonen lijken hoog, maar zijn dat in de prak jk enkel als je ze
doorbetaald zou krijgen, gedurende een langere periode. Maar meestal komt het niet eens
tot een vergelijking en wordt er weinig transparan e ervaren. Er worden met
collega-podiumkunstenaars ook weinig ervaringen uitgewisseld over contracten en loon, er
ontbreekt een referen ekader. Er wordt soms ook vanuit de werkgever gevraagd om niet te
transparant te zijn over het loon.
“Nee, want opdrachtgevers gaan er ook vanuit dat wij niet met elkaar praten over loon. Of die spelen
dat tegen elkaar uit. (...) We staan toch nog veel geïsoleerd, vind ik, in mijn vak. Ik vind dat wel, over
gages wordt er bijna niet gesproken.” Respondent I

Genderloonkloof

Men gaat er vanuit dat er in de commerciële sector wel een genderloonkloof is, maar dat in
de gesubsidieerde podiumkunstensector mannelijke collega’s met dezelfde anciënniteit
evenveel verdienen als vrouwelijke podiumkunstenaars. Eén respondent hee de
genderloonkloof expliciet ervaren en verklaart deze door de stereotypering van bepaalde
ac viteiten.
“En daar heb ik mijn huidige man ontmoet, en dus wij zijn samen vanuit dezelfde school, in X
afgestudeerd. En hij is vooral de decorkant uitgegaan en ik de kostuumkant. En wij werden, allez, dat
is pas later, want je vindt dat zo leuk dat beroep en je doet dat … maar pas later bese en wij dat in
een paar jaar jd was zijn loon veel hoger dan mijn loon. Terwijl hij zelf ook zei dat hij vond dat ik veel
harder daarvoor moest werken.” Respondent H

Andere voorbeelden zijn moeilijker te vinden. Sowieso blij loondiscrimina e meestal
verborgen. Volgens het Ins tuut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen komt dit
enerzijds door het gebruik van verschillende func ebenamingen waar verschillende
loonschalen aan zijn gekoppeld, maar ook door het feit dat er weinig over loon gepraat
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wordt en men niet weet hoeveel collega’s exact verdienen
(h ps://igvm-ie .belgium.be/nl/ac viteiten/arbeid/loonkloof).

4.2.1.2.3.4. Vervangingsinkomen
Kunstenaarsstatuut

De voordelen van het kunstenaarsstatuut worden door de respondenten erkend. Door het
kunstenaarsstatuut wordt een groot deel van de inkomensonzekerheid opgevangen.
“Maar ik heb ook mijn statuut natuurlijk en dat is ﬁjn. Om uw vaste … dan ben je zeker dat uw vaste
lasten, uw vaste kosten al elke maand betaald kunnen worden, zelfs al is er wat minder werk.”
Respondent L

Het kunstenaarsstatuut wordt door vele respondenten niet als een werkloosheidsuitkering
gezien, maar eerder als een soort loon dat men uitgekeerd krijgt om al het ‘tussenwerk’ te
doen, zoals het schrijven van dossiers, de coördina e rond een project of de ontwikkeling
van eigen projecten. Op die manier kunnen de uitkeringen zelfs bekeken worden als een
aanvullende subsidie om deels de fase van onderzoek en ontwikkeling te kunnen
ondersteunen.
“Er zijn heel veel dagen dat ik van mijn ar estenstatuut leef en dat ik denk: ok, dat ar estenstatuut is
een s pendium, een soort vast..ja, een kunstenaarsloon omdat je … dus. En zo zijn er ook nog veel
mensen die ook nog zo denken. Gewoon, ok, ik ben niet ingeschreven, maar ik heb dat
kunstenaarsstatuut, ja, die zien dat niet als werkloosheid. Nee, die zijn aan het werken en je krijgt een
soort stabiele ondergrens.” Respondent O

Maar er zijn ook nadelen. Zo ervaart men dat er aan heel veel regels voldaan moet worden
om de voordeelregeling te verkrijgen. Daarnaast wordt ook de ondernemingszin afgeremd:
de overstap naar werk in een andere sector wordt minder gemaakt uit angst om de
voordeelregeling te verliezen. Het kost een podiumkunstenaar heel wat moeite om het
statuut te verkrijgen waardoor er een angst bestaat dit moeilijk terug op te kunnen bouwen.
Zeker op een latere lee ijd wordt daarom de overstap nog minder gemaakt.
Ook wie te lang gewerkt hee wordt afgestra , blijkt uit de ervaring van een respondent.
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“Vanaf het moment dat ik het echt nodig had, is het mij ontnomen omdat ze zeiden: ja, maar die
contracten van negen maanden waren veel te lang, dat mag niet, dat mag maximaal vier maanden
duren. Dus ik kwam terug en ik zei: oké, ik heb nu een uitkering nodig en toen bleek dat allemaal
weggevallen te zijn. (...) Allez, ik was gewoon gedegouteerd door het systeem omdat niemand mij
dat verteld had.” Respondent F

“Maar ik weet dat veel collega’s, mocht er een verbreding komen van het ar estenstatuut, dat je dat
toch nog kunt houden en toch dat er een manier zou zijn om toch uit te testen om bijvoorbeeld, er is
iemand die herboriste wil worden of iemand die crea eve therapie wilt gaan studeren. Die mensen
durven dat niet te doen omdat ze bang zijn om hun ar estenstatuut te verliezen. Dus die blijven
daarin.” Respondent M

Ook het hebben van kinderen zorgt ervoor dat er meer voor zekerheid gekozen wordt. Een
respondent vertelt dat ze sinds de geboorte van haar dochter haar statuut hee veranderd
van zelfstandige naar werken in loondienst zodat ze de zekerheid had om terug te kunnen
vallen op een uitkering via het kunstenaarsstatuut.
“Alleen op het moment dat mijn dochter dan geboren was, dat was in 2007, hé dus zeven jaar later,
heb ik gekozen om, want daarvoor was ik zelfstandige, en toen heb ik gewoon, ja dat is dan toch een
soort van angst, heb ik mijn statuut veranderd en gewerkt volgens contracten met T-interim. Zodanig
dat ik dan op de momenten dat ik niet werkte, recht had op een uitkering.” Respondent H

Vrouwen die op zwangerschapsverlof gaan ervaren een nadeel in hun loopbaanzekerheid. Zo
wordt de zwangerschapspremie berekend op het laatste volledig gewerkte kwartaal, maar
net in de podiumkunstensector is het vaak niet mogelijk om het laatste kwartaal full me te
kunnen werken of werk te krijgen.
“De zwangerschapspremie wordt berekend op uw laatste volledig gewerkte kwartaal. Dat is
veranderd. Dat is een kluwen geweest, waar ze maanden mee bezig zijn geweest om te zien wat dat
ze mij gingen uitbetalen. Omdat ik in die laatste drie … dat is een soep geweest. Ik dacht op den duur,
ja, regel het voor mij, want...ik wou zo lang mogelijk blijven werken. Maar fysiek, met een dikke buik,
allez, da’s las g hé, maar ik heb het toch gedaan, ook omdat je dan nog eens gestra zou worden.”
Respondent M
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Belang van ondersteuning door partner en/of ouders

Uit de analyse blijkt dat voor alleenstaanden, en zeker met kinderen, dit systeem nadeliger
werkt. Voor wie geen partner hee om op terug te vallen of niet van thuis uit gesteund
wordt, is de voordeelregeling van het kunstenaarsstatuut onvoldoende. Het terugvallen op
het inkomen van de partner is voor één op vijf van belang om te kunnen voorzien in het
levensonderhoud (Siongers et al., 2014; 2016). Alleenstaanden zien zichzelf dus vaker
genoodzaakt om andere niet-ar s eke jobs aan te nemen met kans op verlies van de
voordeelregeling. Zo wordt werken als kunstenaar een privilege voor wie het zich kan
veroorloven om vol te houden. Er wordt aangevoeld dat als alleenstaande je de sector
sneller verlaat dan wanneer je een partner hebt waar je op terug kan vallen.
“Ja, ik voel vanuit mijzelf, doordat ik geprivilegieerd bent, doordat ik niet alleenstaand ben, geen
alleenstaande moeder, dat ik wel wat heb opgebouwd, dat ik een eigen huis heb, dat ik dit kan blijven
doen en dat dit voor mij een luxe situa e is. Dus ik heb niks om over te klagen. Maar ik voel wel bij
vrienden van mij die alleenstaand zijn dat dat kunstenaarsstatuut niet voldoende is. Maar als die
gaan lesgeven of zo, dat erbij doen, dan komt dat weer in gedrang en dan gaan die via taakloon
werken waardoor die hun uitkering weer naar beneden gaat om weer aan die dagen te geraken.”
Respondent E

“Can you aﬀord it to be uncertain? And if you’re totally depend on yourself, then … if you have no
back-up, maybe you want something more secure and you leave.” Respondent G

“Ja, wie kan in dit systeem blijven maken, blijven projectsubsidies aanvragen (...) Ja, moest ik X
(partner) niet hebben gehad, ook toen we uit elkaar waren is hij me blijven ondersteunen eigenlijk, en
als ik die niet had gehad, had ik het zeker niet, gewoon niet gered.” Respondent D

Terugvallen op de partner houdt ook een risico in. Als de partner een stabieler inkomen
hee door enerzijds meer opdrachten of anderzijds door vaste(re) contracten, wordt er
eerst een stap opzij gezet door de personen met een losser en jdelijk contract. Wie een
jdelijk contract hee met minder inkomenszekerheid past zich sneller aan.
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“Ja, hij had ook gewoon … hij werd beter betaald, hij had meer aanbiedingen..Ja, het is ook raar om
dan te zeggen dat de ander maar moet gaan werken terwijl die minder aanbiedingen hee . ”
Respondent D

4.2.1.2.3.5. Anciënniteit

Loon s jgt met de jaren dienst in de sector, zoals vastgelegd in de cao’s van de
podiumkunstensector. Dit is een veel gebruikt systeem in meerdere sectoren op de Belgische
arbeidsmarkt, met zowel voor- als nadelen. In een anciënniteitssysteem gaat men ervan uit
dat er met de jaren meer ervaring opgebouwd wordt en dat de produc viteit s jgt. Maar
produc viteit is een begrip dat niet toepasbaar is op de podiumkunstensector, er wordt
bijvoorbeeld met meer ervaring niet sneller gerepeteerd en een produc e gemaakt. Het
systeem werkt ook uitstekend in vaste(re) samenwerkingsverbanden waar de loyale band
van een werknemer naar een werkgever toe beloond wordt. Maar door de toenemende
ﬂexibilisering is dit niet op maat van de podiumkunstensector. Door de respondenten wordt
vooral het nadeel erkend: met de lee ijd word je als werknemer duurder en door de druk
op de werkingsmiddelen in de sector is er een grote angst om niet meer aangenomen te
worden.
“Ik begin duur te worden. Dus dat is bijvoorbeeld ook, ik ben heel jong begonnen, op mijn 21. Dus
binnen het gesubsidieerd theater begin ik duur te worden hé. Mijn anciënniteit groeit terwijl ik dat
niet zo direct op mijn bankrekening zie verschillen.” Respondent M

Meestal wordt het niet benoemd door werkgevers, maar is het een algemeen aanvoelen. Er
wordt ervaren dat er meer met stagiaires en jonge mensen gewerkt wordt in de sector.
“O ja, maar dat doen ze zeker hé, dat doen ze in die sector. Dat hebben wij ook al gemerkt. Dat was
ook op een gegeven moment hoor. Dat ze dan inderdaad ineens zo..en dan kiezen ze eerder voor jong
en onervaren en dus misschien ook minder kwaliteit, dat ze het willen … zuiniger doen. Dat hoort ook
wel in die wereld, hé.” Respondent H

Soms wordt het onderwerp van de verloning wel voorzich g aangeraakt of benoemd door
de werkgever. In een enkel geval vertelt de werkgever dat meerdere mensen met een hoge
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anciënniteit aannemen niet haalbaar is. Er kan soms wel één dure werkkracht aangenomen
worden, maar dat is dan meestal een geves gde grote naam.
“Ja, voor kleinere organisa es. Maar zelfs voor, ik had zo twee jaar geleden gemaild naar X, ja, als
jullie nog eens iemand zoekt, want ik kende X dan goed. En dat is één van de enigen die dat toen
hee gezegd van: ja, O, en zeker als ik iets heb waar jij in past, graag. Maar ja, ik heb volgend jaar al
Y, ja, dat is dan nog een categorie duurder. Ja, en dan iemand met uw anciënniteit kan ik er volgend
jaar echt niet bijpakken. Die hee dat toen, maar dat is één keer dat iemand dat gezegd hee . Dat is
wel een hele eerlijke, die X, dus ja, die zegt dan misschien dingen die andere mensen ...” Respondent
O

4.2.1.2.4. Combinatiezekerheid
De focus ligt op combina ezekerheid in de betekenis van zekerheid om betaalde arbeid te
combineren met andere maatschappelijke verantwoordelijkheden en verplich ngen: de
work-life balance. In welke mate is een ar s eke job in de podiumkunsten te combineren
met een gezin en een sociaal leven? En is de combina ezekerheid moeilijker te maken voor
vrouwen? Eigen aan ar s ek werk in de podiumkunstensector zijn de intensieve repe

e-

en speelperiodes waarin er onregelma ge uren gemaakt worden, zowel overdag als ‘s
avonds. Het wel of niet hebben van kinderen en dan zeker jonge kinderen maakt een groot
verschil.
“Wij hebben een dochter gekregen, die is nu elf. En in het begin was dat heel ingewikkeld, want dan
werd zij een estafe e, want wij werkten dus vaak samen maar ineens ging dat niet meer, dus
moesten wij om de beurten op die manier gaan werken. Dus dan kon X … dat is ook omdat wij met
die landen zi en. Want toen woonden wij weer in België en dat werk was dan weer in Nederland. Dus
dan moest de ene vertrekken en daar ook langer blijven slapen en zo kwam die terug en dan kon de
andere vertrekken, ik bijvoorbeeld naar Frankrijk. (...) En dan toch weer beseﬀen van: ah ja, dat leven
dat ik heb opgebouwd, mijn beroep, is wel heel moeilijk te combineren met een kind.” Respondent H
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Het hebben van kinderen beïnvloedt de keuze die gemaakt wordt in het ar s eke werk. Zo
beschrij een respondent dat de avonduren een eerste barrière vormden waardoor ze meer
overdag is gaan werken, en meer voorstellingen voor kinderen is gaan maken.
“En ik was begonnen in musicals de eerste jaren … tot ik kinderen kreeg ook. Dan veranderde er wat,
want dan moest ik vooral overdag, want de vader van de kinderen is ook ar est en die was vaak weg
‘s avonds. Dus heb ik vooral overdag zelf muziektheater voor kinderen gemaakt en ik schrijf zelf ook
muziek.” Respondent D

Dat in het jeugdtheater de balans met de zorg voor een kind makkelijker te vinden is, komt
bij meer respondenten terug. Naast de keuze voor jeugdtheater wordt er ook aangehaald
dat veel vrouwen de overstap naar televisiewerk maken in plaats van voor theater te kiezen,
omdat men hierdoor meer bij de kinderen kan zijn. Deze keuze kan voortkomen uit de
worsteling om de work-life balance te vinden. Een respondent vertelt hoe ze daar zelf een
schuldgevoel over aangepraat kreeg omdat zij voor theater werkt. Dit schuldgevoel om niet
voldoende bij de kinderen te zijn is herkenbaar. Enkele respondenten gaan in tegen dit
schuldgevoel, ook al vinden ze het zelf niet makkelijk. Een respondent beschrij de
voordelen van de onregelma ge uren en het soms afwezig zijn. Enerzijds onderstreept ze
het belang van het hebben van een passie en dit aan haar kind te kunnen laten zien en
anderzijds vindt ze dat de interac e met en de zorg door verschillende mensen haar kind
ﬂexibel en sociaal hee gemaakt.
“Ik heb ooit van een andere actrice die zei tegen mij: ik kies ervoor om voor tv te werken, ik wil bij
mijn kind zijn. Dat was naar mij echt een steek, amai. Ja, dat is jaren geleden, maar ik vond dat heel
… Dus vrouwen onderling, enzo, ja. Ik denk dat iedereen daar wel mee worstelt. (...) Ja, dat is iemand
echt wel een schuldgevoel aanpraten om dat zo te zeggen. ” Respondent M

“She’s looked a er by a lot of diﬀerent people, which is ﬁne by her because it makes her a very
sociable person. And yeah...it is good to see that your parents have a passion for what they’re doing,
so … Maybe now, just, that’s she growing older, strangely, leaving her for longer periods it more
diﬃcult for me. But, I s ll do it.” Respondent A
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Ook de overstap naar niet-ar s ek werk wordt gemaakt door het hebben van kinderen. Een
respondent vertelt dat ze door kinderen de keuze gemaakt hee voor een stabiele job met
regelma ge uren op een kunsthogeschool. Een bijkomende consequen e was dat dit onder
het opleidingsniveau was.
“En dan ben ik hier terechtgekomen. Euh … ook wel, omdat ik dan mama werd en omdat ik wel een
job wou waarin dat je zonder al te veel gedoe ne keer verlof kunt pakken als uw kleine ziek is en de
schoolvakan es enzo, dat speelt allemaal natuurlijk wel mee.” Respondent J

Niet alle respondenten vinden de combina e moeilijk. Het is a ankelijk van het feit of de
partner een minder onregelma ge job hee . Een respondent beschrij dat ze het ﬁjn vindt
dat er tussen twee jobs door ruimte is wat de work-life balance in evenwicht houdt. Er wordt
wel een verschil ervaren of er één of meer kinderen zijn. Met meer dan één kind is de
work-life balans in de podiumkunstensector nog moeilijker.
“Ik vind, want heel veel mensen zeggen, met een kind … Dat is nu ook omdat wij 1 kindje hebben, ik
denk dat als je meerdere kinderen hebt, dat dat een ander paar mouwen is. Ik vind het eigenlijk een
ideale job met een kind, ik ben overdag, eens dat je speelt ben je thuis. Of je moet
middagvoorstellingen hebben, maar … en dan ‘s avonds is je partner thuis als die dan niet in hetzelfde
vak zit natuurlijk.” Respondent L

Opvallend is dat een aantal respondenten vertellen dat de aard van hun job in de
podiumkunsten mee bepaald hee dat ze niet voor kinderen zijn gegaan. Andere
respondenten worstelen met hun kinderwens. Ze zijn bang dat van zodra er kinderen zijn,
het gedaan is met de ar s eke carrière.
“ Ik wou voor die passie gaan, ik wou voor die … Dus ik heb daar, maar dat is ook iets wat ik niet erg
vond hé, dat is niet dat ik van: oh, ik wil niet kiezen. Nee, voor mij was dat een eviden e dat ik niet
ging kiezen voor kinderen.” Respondent K
“Ik heb geen kinderen of zo, ik ben ook niet van plan om snel kinderen te krijgen, want dat gaat
gewoon niet, met die job … allez, ik kan gewoon geen kind krijgen als ik die job wil doen, snap je? (...)
Als ik geen ar est was, had ik misschien wel kinderen gehad, denk ik.” Respondent I

86

/

“ Euh, ik wil, ik durf daar niet hard over nadenken. De ming is zeer slecht hé. Dus ik heb het gevoel
dat kinderen krijgen, hoe dat dat in mijn leven is gelopen, ik heb er nog geen maar … dat staat op de
planning voor binnen een jaar, twee jaar. En de kleine zaadjes die ik heb geplant, dat die mini-oogst,
dat dat gaat samenvallen. Dus ik weet het niet wat dat gaat geven. In mijn droom is dat te
combineren. De realiteit van alle jonge moeders rond mij is op dat vlak weinig hoopgevend. Om
dingen te combineren, om nog echt een maker te zijn. En het wisselt van dag tot dag, wat ik prioritair
vind.” Respondent C

Een ondersteunende partner wordt als heel belangrijk ervaren. Een groot aantal
respondenten hee een partner die ook in de podiumkunstensector tewerkgesteld is.
Enerzijds zorgt dit voor steun en begrip, maar het maakt de zekerheid om de combina e te
kunnen maken zeker niet groter. Naast de partner is het van belang dat er ook een groot
netwerk van vrienden en familie is om te zorgen voor de kinderen. Er kan namelijk door de
onregelma ge uren niet gerekend worden op de reguliere kinderopvang.
“Nee, da’s … nee. Ik vind het nu wel moeilijk, opvang bijvoorbeeld, moet ik echt nu met mijn partner
gaan zi en van: oktober, november is keidruk, december niks. Dus dat is al jd zo … ja, dan moeten de
grootouders of weet ik veel wat allemaal inspringen, of opvang..maar dat is zo, ja, voor de opvang is
dat moeilijk, want je moet zo vaste dagen..Maar meren jds heb ik dat niet nodig, omdat ik overdag
dan wel vaak thuis ben. Dus dat is (...) een systeem dat werkt, ja. En het weekend, als ik dan in het
weekend moet werken, dan gaat ze meestal naar vrienden, of familie of ouders.” Respondent L

Voor alleenstaanden met kinderen is de kans om de combina e te maken moeilijk. Vooral
de ﬁnanciële onzekerheid maakt dat de combina e minder haalbaar is.
“Because now, I’m going to be forty this year, I have a seven year old daughter, I seperated, so I have
my rent to pay by myself, I have things that have to be able to have money for. And so … that would
be the only reason that: okay, I do need more stability” Respondent A

Enerzijds speelt de stereo epe rolverdeling waarbij de zorg voor de kinderen vooral bij de
vrouw terechtkomt, mee. Dit wordt behandeld in het volgende hoofdstuk over seksisme en
grensoverschrijdend gedrag waar ook de stereotypering van mannelijke en vrouwelijke taken
aan bod komt. Anderzijds wordt de kunstensector ook gekenmerkt door gezinsonvriendelijke
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gebruiken, waardoor een loopbaan in de ar s eke sector voor vrouwen moeilijk
combineerbaar is met een gezin (Hillaert, 2017). In het hoofdstuk over organisa ecultuur
wordt meer naar de kunstensector zelf gekeken en naar hoe organisa etypes van invloed
kunnen zijn. Uit de literatuur blijkt dat vrouwen en “met name vrouwen met zorgtaken, meer
voorkeur hebben voor een organisa ecultuur waar de presta edruk niet zo hoog is en waar
er ruimte is voor een balans tussen werk en privé-leven” (Fischer et al., 2002: 8). Toch wordt
er ervaren dat vrouwen met kinderen meer uitvallen in de podiumkunstensector. Een
respondent ondervindt dat ze vaak de enige vrouw met kinderen is in een produc e.
‘“Maar er zijn ook heel veel vrouwen zonder kinderen in theater (...) Vaak ben ik ook de enige vrouw
met een kind in een produc e, op één of andere manier.’ Respondent M

De vraag in hoeverre het een eigen keuze van vrouwen is om voor kinderen te zorgen, kan
niet eenduidig beantwoord worden omdat het beleid een structurele verantwoordelijkheid
draagt. “ Nevertheless, unless it is possible for men to opt to do care work it remains diﬃcult
to address the gendered divisions of unpaid and paid work that structure ‘choices’ (Lewis &
Plomien, 2009:448).

4.2.2.Leiderschap en organisatiecultuur
4.2.2.1. Leidinggevende functies
Mannen aan de top

Uit de literatuur blijkt dat vrouwen minder invloedrijke posi es innemen en minder
beleidsbepalende ar s eke func es hebben (Fischer et al.,2002). In de analyse wordt
beves gd dat er, ondanks een grote aanwezigheid van vrouwen in de sector, in de hoge
func es nog vaak mannen zi en. Veel van de organisatorische func es worden weliswaar
gedragen door vrouwen, maar het uiteindelijke beslissingsrecht over de ar s eke invulling
en de tewerkstelling van podiumkunstenaars ligt bij mannen. Men hee het gevoel dat de
podiumkunstensector daardoor vooral een mannenwereld is. Men ervaart een tekort aan
vrouwelijke ar s eke leiders. De ervaring met vrouwen aan het hoofd is redelijk beperkt.
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“Het enige waar wel nog veel mannen zi en, zijn de topfunc es. (...) Ik ken eigenlijk heel weinig
mannen waar ik al mee heb samengewerkt. Ik zie allemaal mensen van allerlei verschillende huizen,
dat zijn in alle organisatorische func es allemaal vrouwen. Alleen degene die er helemaal van boven
staat, is … allez in mijn ervaring.” Respondent E
“Bij ons zijn het, daar zit wel, pas op, daar zit soms wel een vrouw bij, maar die hee niet het
uiteindelijke beslissingsrecht.(...) Nee, de onderhandelingen is nu een vrouw bij ons, ja, dat wel. Dat is
juist. Die moet dan weer verantwoording aﬂeggen bij iemand anders, dat wel. Maar om het, qua
audi es doen, is het al jd mannen. Achter de schermen is het bij ons wel redelijk veel vrouwen
eigenlijk. Het zijn vooral de … rolverdeling gebeurt nog al jd door de mannen, vaak.” Respondent L
Vrouwen aan de top
Bij de zoektocht naar vrouwen in leidinggevende functies valt veel respondenten op dat in

het jeugdtheater er opmerkelijk meer vrouwen aanwezig zijn in topfunc es dan in andere
subsectoren van de cultuursector. “De jeugdtheaters zijn de enige organisa es waar er meer
vrouwen aan de top staan dan mannen” (Van Langendonck et al., 2014:). Een respondent
beschrij dat het makkelijker aanvaard wordt om een ar s ek leidinggevende func e te
hebben in het jeugdtheater. Ook wordt beschreven dat jeugdtheater nog meer de
stereotypering van ‘vrouwelijk’ hee .
“Maar op een bepaald moment hee iemand mij gevraagd om een kindervoorstelling te maken en
dat was … alles oké. Dan werd dat allemaal meer geapprecieerd. En dat waren hele goede
voorstellingen, dus dan vroegen ze mij om nog een kindervoorstelling te maken. En dan merk je dat
wel, ineens kunnen ze u in een hoekje duwen, zo heb ik dat toch gevoeld. In het hoekje van de vrouw
die voorstellingen maakt voor kinderen. En dan, en dan, een keer dat je in die hoek zijt geduwd is het
heel moeilijk om daar nog uit te geraken.” Respondent K
“Because in the beginning … that’s maybe some mes in the beginning I had the feeling that they
didn’t take me seriously, because I was working with ‘de kindjes’. That was...but that had much more
to do with your audience then being a women. I had the feeling. Or the logic: she is a woman, ah it’s
logic that she’s in youth theatre, because she’s a woman. Why?” Respondent B
Quota of niet?
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De meningen over het al dan niet hanteren van quota zijn verdeeld. Enerzijds wordt het
belang van quota en een grotere aanwezigheid van vrouwelijke rolmodellen erkend, maar
anderzijds is er ook een zekere terughoudendheid om te ijveren voor quota of voor meer
vrouwen in een organisa e. Men is voorzich g omdat men enerzijds niet in een
feminis sche hoek geduwd te worden, en anderzijds omdat men aangenomen wil worden
op basis van kwaliteit, en niet op gender. Respondenten beschrijven dat ze in hun organisa e
aankaarten om vrouwen aan te nemen, of op te nemen in commissies of raden. De ervaring
leert dat er soms gewoon niet gedacht wordt aan vrouwen of dat er wordt gezegd dat men
niet op gender wil beoordelen, maar gewoon op zoek is naar de beste kandidaat voor de job,
zonder naar achterliggende redenen voor de scheve genderverhouding te kijken.
“Maar iedere keer dat er iemand werd gevraagd om een regie te doen, waren het bijna al jd
mannen. En als ik dan zo, dan zei hij: o god, nu ben ik dat weer vergeten van te vragen aan u. En dat
is dus niet uit kwade wil, want die hee mij bijna gans mijn carrière gevolgd, maar dat is puur zoiets
van: ik heb daar gewoon niet aan gedacht. Net zoals, op school ook, zo van als mijn collega zei:
waarom vraag je dat niet aan een vent om uit die commissie te stappen? Gewoon niet aan gedacht.
Dus, als daar een vrouw zou zi en bovenaan, die zou daar wel aan denken. En dan pas kan er iets
gebeuren. Dus die quota.” Respondent K
“Ik ben voor quota, omdat je dan eigenlijk die factor daar uithaalt. Ja, al word je dan maar
aangenomen omdat het een vrouw is … je zou misschien de kans anders niet krijgen, en misschien
maak jij een voorstelling waar heel veel andere vrouwen, die super goed vinden. Terwijl mannen die
misschien gewoon slecht vinden, daar niets mee hebben.” Respondent N

In de analyse blijkt dat er ook een grote nood is aan quota in het kunstonderwijs. Op de
opleidingen worden vaak rolmodellen geïnstalleerd. Men ervaart er al een eerste vorm van
discrimina e in de kunstwereld.
“ Onlangs hadden we vakgroepvergadering en ik … we krijgen de lijst met externe juryleden. Op
tach g man stonden daar twee vrouwen tussen of zo. Ik zeg: mannekes, ik kaart dat dan aan, ik zeg
ja: kunnen we misschien eens proberen om daar ook wat vrouwelijke namen op te krijgen? Die waren
totaal gedegouteerd hé, die vakgroepvertegenwoordigers, ook weer allemaal mannen hé. Die
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hadden zoiets van: waar kom jij nu weer mee af? Nee, we willen gewoon het beste, of wij willen
gewoon de mensen waarvan wij denken dat die het goed gaan doen.” Respondent J
“En pas toen eigenlijk ben ik mij bewust geworden van het feit dat ik een vrouw ben en … allez, dat
wist ik wel al langer, maar hoe bepalend dat blijkbaar is. Omdat X ( opleiding) is echt een
mannenbas on. Het is ondertussen acht of negen jaar geleden dat ik daar gestudeerd heb, dus ik zal
in het verleden praten, maar echt … bijna alleen maar mannelijke docenten. Als wij les wilden van een
vrouw dan moesten wij daar zelf voor pleiten, en dat lukte, dus ik heb ieder jaar wel minstens 1
vrouwelijke docent gehad en ik merkte dat dat een heel ander gesprek was en een heel andere
houding. En dat dat op een of andere manier veel beter lukte voor mij. “ Respondent N

Quota hebben ook een invloed op het netwerk en op de jobaanbiedingen. Zo vertelt een
respondent dat ze vermoedelijk door de aanwezigheid van een vrouwelijke ar s ek leidster
de kans kreeg om een project te realiseren. Daarnaast hebben quota hebben ook een
invloed op het culturele canon.
“Ik werd ook zo bewust van heel die theatercanon, dat zijn vooral mannen die je daarin kent: Ibsen,
Shakespeare, die kent iedereen, maar de vrouwelijke schrijvers en makers en regisseurs die er al jd
zijn geweest, die zijn ze vergeten. (...) Wat je goed vindt en wat je apprecieert, dat wordt door heel
veel zaken beïnvloed. En ik geloof ook voor een stukje door gender, of misschien door seks, maar dat
is nog moeilijker...en ik geloof ook dat … heel lang waren het dan mannen die veel meer macht
hadden en kunst maakten. (...) En als vrouw groei je daar dan in op en denk ik dat je ook zo naar
kunst gaat kijken: dat is goeie kunst.” Respondent N

Op zich zou het debat ook niet over mannen of vrouwen aan de top mogen gaan, maar wel
over de manier van leidinggeven en de organisa estructuur en organisa ecultuur. Vrouwen
moeten nu vooral beroep doen op hun masculiene eigenschappen, als ze willen
doorstromen naar de top (Fischer et al., 2002). Het komt er voor vrouwen niet op aan om
zich te conformeren aan de leiderschapskwaliteiten die aan mannen worden toegeschreven,
zoals bijvoorbeeld asser viteit en en compe

viteit, om op die manier een leidinggevende

func e te kunnen verwerven. De ervaring om met vrouwen aan de top te werken is immers
ook niet eensluidend posi ef. Zo haalt een respondent het voorbeeld aan van vrouwelijke
leidinggevenden die waarden aannemen die als mannelijk worden gepercipieerd.
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“Hoe kijkt een vrouw naar andere vrouwen? Soms is dat makkelijker, en soms is dat net moeilijker. Ja,
het is een moeilijke omdat ik mij heel vaak mezelf in tegen spreek, omdat het zo'n moeilijke context is.
Maar een vrouw die heel hard hee moeten knokken om ergens te geraken, die gaat vinden dat
andere vrouwen ook moeten knokken om ergens te geraken. Dus die gaat gemakkelijk ook neerkijken
op andere vrouwen. (...) Dus, zo'n vrouw-vrouw verhouding kan de ander helemaal neerhalen ook.”
Respondent N

De vraag is of het invoeren van quota misschien net een nodige stap vormt om het debat
uiteindelijk naar organisa eculturen te brengen. Het is belangrijk om een voldoende
kri sche massa aan vrouwen te hebben op verschillende niveaus in een organisa e om een
invloed te hebben op het debat.

4.2.2.2. Preferenties in organisatiecultuur
Hier wordt er gekeken naar de mate waarin vrouwen op basis van de heersende
organisa ecultuur zelf kiezen voor bepaalde organisa es en leidinggevenden. Uit de
literatuur blijkt namelijk dat mensen minder kiezen voor organisa es waarvan de
opva ngen over mannen- en vrouwenrollen sterk verschillen met de eigen opva ngen (Van
Vianen & Fischer, 2002). Er is een voorkeur om met bepaalde mensen te werken.
Respondenten beschrijven dat dit niet zozeer voortkomt uit het feit of deze persoon een
man of vrouw is, maar eerder door de waarden die deze persoon vertegenwoordigt. Eerst en
vooral werd er door de respondenten vaak gecorrigeerd als de tweedeling mannen versus
vrouwen te nadrukkelijk aanwezig was in het gesprek. Uit de interviews komt naar voren dat
er vaak met vrouwen wordt samengewerkt. Het is opmerkelijk dat in veel gevallen dit een
vaststelling achteraf blijkt te zijn en geen bewuste keuze.
“Een betaalde job in de podiumkunsten waar ik gevraagd werd door iemand, ja, dat is acht op de en
keer een vrouw geweest.(...) Wat mij opvalt is dat in mijn werk, werk ik, ik heb met heel veel
verschillende mensen theater gemaakt, bijna al jd waren dat groepen met alleen vrouwen. En dat is
niet omdat ik dat bewust heb gekozen, maar dat is dan blijkbaar gemakkelijker gegaan, dat is
gemakkelijker gebeurd. Ik heb nog maar heel zelden een voorstelling met een man gemaakt. Dus ik
wil echt geloven dat dat voor mannen een beetje hetzelfde werkt.”Respondent N
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Soms komt men tot de vaststelling dat samenwerken met vrouwen makkelijker gaat. Dit kan
op het gebied van communica e en sociale interac e liggen, maar het kan ook voortkomen
uit de keuze voor een bepaald soort werk. Zo geven vrouwelijke regisseurs naar het
aanvoelen van een respondent meer verantwoordelijkheid en een andere inhoudelijke
invulling.
“Ik ben zelf meestal in dienst geweest van een vrouwelijke regisseur of choreograaf. (...) Ja, misschien
toevallig. Je gaat audi e doen voor een bepaald werk, soort werk. Ah nee, X vond ik echt niet mijn
ding, omdat ik die veel te machis sch vond bijvoorbeeld. Dat was voor mij van … dus die maakte met
ons een stuk op X en nee, daar kon ik echt niet mee om, met die mentaliteit van: smijt die vrouwen
maar in het rond. Ja, ik vond dat heel … dus nee, voor zo’n soort iemand zou ik dus geen audi e gaan
doen en voor het zachtere werk of zo wel. Ja, dat hee wel mijn keuzes beïnvloed.” Respondent F
“Ik heb ook heel veel met vrouwelijke regisseurs gewerkt die mij een ander soort rol of invulling
aanboden en ook verantwoordelijkheid gaven dan vaak wat mannen. Mannen willen zichzelf man
voelen en hebben soms schrik van vrouwen met een beetje punch, hoe raar dat ook mag klinken in
2020.” Respondent O

Een ondersteunende rol van de leidinggevende, die te vinden is in een ‘human rela ons’
cultuur (Quin, 1988) en de ‘steun en rol’ cultuur van Schein, wordt door meerdere
respondenten benoemd.
“Want ik denk ook dat een cultuur, een bedrijfscultuur gaat mee bepalen wat voor soort types ze op
leidinggevende func es ze en. En bij de provincie waren dat types die veel people skills hadden, die
een soort zachte manier van management, een soort ondersteunde leidersrol opnamen. Ik zag dat bij
andere departementen ook, niet alleen in het departement waar ik werkte, want ik moest veel
samenwerken met andere departementen. En bij de stad, ja, veel meer een haantjescultuur.”
Respondent J

Door meer vrouwen op verschillende niveaus in een organisa e te betrekken kan een
organisa ecultuur beïnvloed worden. Een respondent beschrij dat volgens haar door een
evenwicht tussen mannen en vrouwen er meer people’s skills gebruikt werden. Een andere
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respondent beschrij dat door de grote aanwezigheid van vrouwen er openlijker en beter
gecommuniceerd werd over loon.
“Want het staat overal, overal wordt er door studenten gezegd hoe menselijk en hoe leerrijk dat het
bij ons is, dat ook al ben je gebuisd, dat je toch nog met goed gevoel naar buiten gaat. Dat je op z’n
minst iets geleerd hebt op die twee dagen, dat je in je waarde wordt gelaten.. En dat komt echt
doordat er zeker vij ig en soms bij toela ngsproeven zelfs meer dan de hel , vrouwen zijn.”
Respondent K

Naast het samenwerken met vrouwen, wordt er ook gesproken over het samenwerken met
mannen die feminiene waarden belangrijk vinden. ‘Feminiene’ normen en waarden gaan
over posi eve feedback, collegialiteit, par cipa e in de besluitvorming, persoonlijke
ontplooiing, collec visme en het belang van de werk-privé balans in tegenstelling tot de
‘masculiene’ normen en waarden zijn individualisme, belang van materiële beloning,
compe

e, hoge presta edruk, grote jdsinzet, hiërarchie, belang van status en

aanwezigheid (Fischer et al, 2000). Respondenten benadrukken het belang van de aandacht
voor de work-life balance.
“Ik vind dat bij sommige gezelschappen absoluut wel, euh … zoals bij X beginnen wij vroeg en
stoppen wij op een fatsoenlijk uur en wij, omdat daar mannen zelf zijn die de kinderen gaan halen. En
omdat ik vind dat X (man) daar een hele kindvriendelijke poli ek in hee . Maar dat is niet overal zo.
Vaak wordt er, als ik zo met mannen werk, dat is ook een beetje eigen aan de ar s eke sector dat je
moet doorgaan. Ik heb dat ook hé, doorgaan en verder gaan en afzien en door repeteren. En als dat
niet tot zo laat is, dan gaat het niet goed zijn.” Respondent M
Verschuiving naar een meer feminiene organisatiecultuur

Aandacht voor de work-life balance is nog niet voldoende ingeburgerd in de cultuursector. Er
wordt veel belang gehecht aan lang blijven doorwerken: men moet veel en lang repeteren
om tot een kwalita ef ar s ek product te komen. De aanwezigheid van een grote jdsinzet
wordt gezien als een ‘masculiene waarde’ (Fischer, Rodriguez, Mosquera & Rojahn, 2000;
Fischer, Rojahn & Struyck, 2002). Het merendeel van de respondenten vindt deze manier van
werken niet produc ef en eﬃciënt.
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“Ik heb dan een twee jaar geleden toen ik zwanger was een produc e gedaan met allemaal mannen
en ik. En die gaan dus door. Ik vind dat niet al jd produc ef, maar zij, ja, zij kijken daar gewoon
anders naar. Ik neem hen dat ook niet...dat is geen kri ek of zo, maar ik stel gewoon vast dat dat zo
is. (...) Ja, misschien wel van: wat is produc viteit? Hoe kan je je crea viteit het beste gebruiken?
Misschien is dat wel in een iets gebaldere jd. Dat moet misschien niet zeven uur duren.” Respondent
M
“Ik wil dat op mezelf op kleine schaal, met de mensen waar ik mee samenwerk, sowieso anders
aanpakken. Als wij repeteren, repeteren wij van en tot vier, vier dagen in de week. Omdat ik geloof
dat dat veel eﬃciënter werkt (...) Vier dagen werken van en tot vier, levert ook écht beter werk op.
Daar ben ik zeker van.” Respondent E
“Ik heb dan met X een voorstelling gemaakt en wij zaten dan een vergadering te doen op café terwijl
ze met haar baby zat en wij spraken gewoon af tussen en en half twaalf en dan moest ze weg om
haar kind van het school te halen en wij hebben, vind ik persoonlijk, goede voorstellingen gemaakt.”
Respondent N

Een andere ‘feminiene’ waarde waar belang aan gehecht wordt is par cipa e in de
besluitvorming. Organisa es waar er een gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk is en
co-crea e meer aandacht krijgt, worden bewust, maar ook onbewust, geprefereerd door
respondenten. Een respondent beschrij dat, door haar voorkeur voor par cipa e en
coöpera e, ze ook vaak bij vrouwelijke regisseurs uitkomt.
“Ik merk dat ik ook vaak in projecten terechtkom waar er een soort co-crea e van mij wordt
gevraagd. (...) Projecten daarvoor waren vaak vrouwelijke regisseurs die bijvoorbeeld.” Respondent O

Dit staat in contrast met de meer hiërarchische ver cale structuur in een organisa e die als
‘masculiene’ waarde wordt gezien. Een respondent beschrij dat die par cipa e in haar
geval meer gebeurt met mannen die zelf ar s ek bezig zijn en niet enkel de zakelijke kant
bekijken.
“Dat vind ik ook een leuke denkpiste van mensen die organisa es leiden maar zelf niet ar s ek bezig
zijn, dat dat ... soms moeilijke gesprekken zijn, dat dat echt vanuit management, en zakelijk en
verkoop is. Terwijl je een gesprek mist over wat het is om dingen te maken en hoe je daarmee omgaat
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en hoe dat evolueert...Als je dan met X ( man) of met X (man) of zo, mensen die zélf dingen maken,
dat zijn heel andere gesprekken. En dat vind ik wel ﬁjn.” Respondent E

Een andere ‘feminiene’ waarde waar belang aan gehecht wordt zijn ‘people skills’. Het is
belangrijk om waardering en ondersteuning te krijgen vanuit de organisa e en de
leidinggevenden. Het belang van een organisa e waar er een dialoog mogelijk is en waar je
terecht kan voor hulp wordt onderstreept.
“Dus, ik heb het gevoel, dat was ook zo de eerste compagnie waar ik een produc e bij gedaan heb en
dat ik daar wel al jd terecht kan voor hulp. Maar dat heb ik niet bij alle huizen, hoor, dat gevoel. De
meeste niet. Echt niet zelfs.” Respondent I
“Scenograﬁe vind ik leuk, omdat, de plekken waar ik dan wordt gevraagd, krijg ik alle vertrouwen.
Dus ik moet niet meer vechten. Meestal voel ik mij dat men mij daar ook bijna voor honderd procent
in volgt, waardoor ik een heel belangrijke stempel druk op het regieconcept.” Respondent K

Opvallend is dat organisa es waar veel respondenten graag mee samenwerken en waarin
een meer feminiene organisa ecultuur heerst, in veel gevallen jeugdtheaters zijn. In de
genoemde jeugdtheaters staan zowel mannen als vrouwen aan het hoofd.
Een verschuiving naar een meer feminiene organisa ecultuur waar waarden als work-life
balance, par cipa e, collegialiteit belangrijk zijn, gedeeld leiderschap met minder
hiërarchie, is aantrekkelijker voor vrouwelijke werknemers. In ‘Het glazen plafond’ bleek dat
in de cultuursector organisa es niet zo uitgesproken masculien of feminien zijn (Fischer et
al., 2002). Er dient een verschuiving te komen weg van de stereo epe ideeën van
leidinggeven: niet enkel masculiene, maar ook feminiene eigenschappen kunnen waardevol
zijn in combina e met leiderschap.
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4.3. Contextuele factoren
4.3.1. Ondersteuning vanuit overheid en sector
Investeren in de employability is niet enkel de verantwoordelijkheid van een individu. Er zijn
verschillende contex actoren die een grote invloed uitoefenen, zoals de
arbeidsmarktsitua e, de selec epatronen, ins tu onele context van bijvoorbeeld de
wetgeving en de speciﬁeke kenmerken van de interne arbeidsmarkt van de
podiumkunstensector (Forrier & Sels, 2005). In dit onderdeel willen we hoofdzakelijk ingaan
op de ondersteuning die er vanuit de organisa es, de sector, de overheid en de opleidingen
zijn.
Ondersteuning vanuit de overheid

We zoomen in dit hoofdstuk niet in op de maatregelen die de overheid neemt om de
kunstenaar te ondersteunen met onder andere de invoering van het kunstenaarsstatuut en
de daarbij horende sociale bescherming, maar wel op de rol van de overheid inzake
subsidies. Uit de literatuur bleek al dat subsidies noodzakelijk zijn voor de
podiumkunstensector en bovendien een belangrijke he oom om andere inkomsten aan te
spreken. Een respondent vertelt dat er weinig andere op es zijn dan subsidies aan te vragen.
“Maar doordat ik met mensen samen wil werken en die wel een loon moet betalen, wìl betalen en
niet wil vragen dat die gra s werken..ja, dat is … een maand is 5000 euro. Dus als je met drie, vier
mensen samenwerkt, dat zijn bedragen die je niet kunt verzamelen door te koken of allerlei ac es …
Je kunt van zodra je met lonen zit, denk ik, dat is nu mijn tussen jdse conclusie, van: ik ga dat niet
kunnen, ik ga niet professioneel theater kunnen maken én geen subsidies aanvragen of niet in dat
systeem blijven.” Respondent E

Toch vraagt ze zich af of het wel de moeite is om te investeren in het opstellen van een
subsidiedossier. De toebedeling van beurzen en projectsubsidies wordt als heel
onvoorspelbaar ervaren. De grote onzekerheid hee een enorm eﬀect op een de
podiumkunstenaars. Het schrijven van een subsidiedossier vergt niet enkel veel jd, maar
betekent ook een ﬁnanciële investering. Een dossier moet minstens het advies ‘zeer goed’
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krijgen op zowel zakelijk als ar s ek-inhoudelijk gebied (Landschapstekening, 2019), wat
betekent dat men vaak professionele ondersteuning nodig hee bij het schrijven van een
dossier.
“Ja, ik ben iemand die, ik kan heel moeilijk dingen uit handen geven ook. Dus de subsidieaanvraag
wou ik ook zelf schrijven, want ik dacht: al ik daar iemand 2000 euro voor betaal, dan ben ik die al
kwijt, als het niks wordt, dus, gewoon zo afwegen: oké, dan schrijf ik ze zelf. Ik heb het één keer
gedaan en dat is dan voor Antwerpen wel gelukt en … maar dat is de reden eigenlijk. Ik durfde het
niet uitgeven, spenderen.” Respondent F

Door de onvoorspelbaarheid bij het toekennen van projectsubsidies zien velen hun project
geschrapt, al laten velen hun project tòch doorgaan, zonder zichzelf een loon uit te betalen.
Hillaert noemt de projectenpot dan ook “ de grootste vrijwilligerswerking van Vlaanderen”
(Hillaert in Recto:Verso, 2019). Door de sterke aanwezigheid van de knowing-why
component blij men ook zonder subsidies toch verder werken.
“Er wordt veel gezegd: als je je projectsubsidies niet krijgt, mag je het niet maken. Maar het traject
dat je doet, je dòet dat gewoon. En dat is zo’n gesprek dat vaak terugkomt van: je moet een
statement maken. Maar dat is moeilijk als dat gewoon is wat je doet. Bij mij is dat eigenlijk niet los te
koppelen van mijn leven, hoe ik dingen maak en wat er allemaal bij komt kijken qua duurzaamheid,
qua …” Respondent E

De constante zoektocht naar budget, naar geld om een project te kunnen realiseren kan een
reden zijn om de sector te verlaten. Een respondent beschrij dat op een gegeven moment
de vermoeidheid om die zoektocht, dat ‘gevecht’, verder te ze en toeslaat.
Het beperkt aantal goedgekeurde dossiers voor projectsubsidies legt een hypotheek op de
ontwikkeling: voor instromers blijkt de drempel hoog, maar ook voor het middenveld is er
een drempel om een lange duurzame loopbaan uit te bouwen. Het doorgroeien van
projectsubsidies naar structurele subsidies is voor vele kunstenaars heel moeilijk, de kans
om een eigen gezelschap of structuur oprichten die werkingssubsidies verwer , is klein. Dit
gegeven is in de hele cultuurwereld aanwezig: algemeen wordt er een moeilijkheid ervaren
om door te groeien in een duurzame, middelgrote onderneming of organisa e (Schramme
e.a., 2019: 33). De vraag is wanneer je als kunstenaars of organisa e kan doorgroeien. Voor
98

/

veel spelers in het veld is de “projectma ge werken geen jdelijke fase naar structurele
werking, maar een modus operandi” (Hesters et al., 2018: 385-386).
“Waar is dan, als maker dan, de overgang? (...) Omdat je ook voelt dat er niet zoveel ruimte is voor
nieuwe structurele gesubsidieerde collec even of gezelschappen. En zelfs als je dat zou willen, omdat
je niet een klassiek gezelschap bent, binnen die subsidies: wat ga je aanvragen? Vraag je diversiteit,
vraag je (...) je voelt wel dat je heel veel werk erin kunt steken, maar dat de kans ook heel heel groot
is dat je dat niet gaat halen. Dat het niet meer is van: je levert kwalita ef werk en je bouwt op, dat
dat niet … die doorstroming is … de onzekerheid is zeer zeer groot. Dat voel je wel bij iedereen. “
Respondent E

Mid-careers vallen buiten de categorie van jonge makers die nog wel vaak een podiumplaats
krijgen van kunstenorganisa es. Men voelt dat er een eenzijdige aandacht is voor de
talentontwikkeling van jong talent en dat er vanaf een bepaald moment veel minder
ondersteuning is. Als je geen grote geves gde naam bent, wordt het moeilijker. De stap naar
verdere professionalisering wordt als moeilijk ervaren. Toch zijn directe subsidies en
structurele subsidies net van belang in de fase van con nuering en groei waar de mid-career
zich in bevindt (Van Looy & Van de Velde, 2013). Een kader om vanuit het cultuurbeleid te
investeren in langere loopbanen is er niet (Schoeters, 2019). Vele respondenten voelen zich
uit de boot vallen met een s jgende lee ijd. Het aspect van mid-career lijkt meer mee te
spelen dan gender.
“Vanaf je niet meer bij de jonge makers hoort en zo hier en daar kansen krijgt, dat je nog al jd
kansen krijgt, maar niet betaald, dat er geen loon tegenover staat. Je mag ar st in residence zijn, je
kunt dossiers indienen, aan allerlei projecten meedoen, geen enkel probleem, je kunt bezig blijven.
Maar om daar dan echt een verloning tegenover hebben staan, of een langdurig traject … En waar
wij nu ook veel over bezig zijn is dat je wel voor uw produc es, de dingen die je maakt en resultaat
hebben, dat daar nog wel mogelijkheid in is … maar de ontwikkeling als kunstenaar? Dat daar nooit
een verloning tegenover staat, of zelden. En je hebt dan wel dat kunstenaarsstatuut, maar dat is
eigenlijk niet per se de bedoeling dat je daar op terugvalt, daarvoor dient dat eigenlijk niet.”
Respondent E

Ondersteuning vanuit de opleiding en vanuit de sector
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Het ontwikkelen van de employability is een taak die al in de opleidingen zelf moet starten.
Uit de literatuur blijkt dat kunstopleidingen voldoende brede opleidingen moeten aanbieden
en meer moeten inze en op prak jkervaring en omkaderende vakken zoals zakelijke
vorming, ondernemerschap, communica e- en netwerktraining (Van Steendam, 2010;
Leysen, 2016). Dit is zeker zo bij beginnende podiumkunstenaars die de sprong naar de
ar s eke arbeidsmarkt maken. Maar ook de respondenten met meer ervaring en een
uitgebouwde employability ervaren dit tekort, vooral wat betre de zakelijke ondersteuning.
Zo ervaart een respondent een oneerlijke concurren e met beginnende podiumkunstenaars,
die bij gebrek aan een referen ekader vaak onder de prijs werken via de Kleine
Vergoedingsregeling of via zwartwerk. Men weet niet wat gangbaar is, gaat er soms vanuit
dat men al blij mag zijn een podium te krijgen, stages te doen. De overgang is niet helder. De
opleidingen zouden op dit gebied niet enkel de jonge, maar ook de podiumkunstenaars in
een hogere lee ijdscategorie vooruit kunnen helpen.
“Wat ik wel vind met de jongere mensen en allez met onderwijs en ook met mijn eigen opleiding is
dat er heel weinig uitleg wordt gegeven over professionaliteit. (...) Over wat dat is om betaald te
worden voor uw werk en hoe je dat aanpakt en dat dat wel echt, van daaruit ook al bijna gestuurd
wordt dat je opgeleid wordt als kunstenaar en dat je gaat gra s werken en je doet stages en dat er
geen tools zijn, of geen overgang. (...) Ik kom dan, als ik als docent soms masterclasses geef, mensen
tegen die al zeven jaar in het zwart werken via KVR en dat ik echt zegt: hee nog nooit iemand tegen
u gezegd dat dat hetgene is wat ervoor zorgt dat anderen mensen die zeggen: oké, dit is mijn prijs,
dat die … “ Respondent E

Een ander gebied waarbij de opleiding ondersteuning kan bieden is op het gebied van
rolmodellen. Vele respondenten halen het belang van vrouwelijke voorbeelden op
verschillende niveaus in het culturele veld aan.
“En ik neem dat de school ook kwalijk, ik vind dat we echt moeite moeten doen om een vrouwelijke
tubadocent, een vrouwelijke percussiedocent in huis te halen. Nu, er komt een nieuwe golf van
pensioenen, dus ik hoop echt dat we die, als school, die kans dan gaan grijpen om daar verandering
in te brengen, euh … maar ja, we zullen zien hoe we dat kunnen waarmaken. Euh, en ook
bijvoorbeeld, qua rolmodellen die hier geïnstalleerd worden …” Respondent J
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Vanuit de sector worden verschillende manieren van ondersteuning aangeboden, zoals
zakelijke ondersteuning bij het opstellen van een subsidiedossier, workshops over
netwerken, het opleiden van vertrouwenspersonen. De respondenten kennen verschillende
sectororganisa es, krijgen er ook geregeld mail van, maar vaak weet men toch niet wie wat
precies inhoudelijk doet. Er wordt erkend dat er veel aanbod is, maar men ervaart de
informa e meestal als versnipperd. Er is vraag naar heel gerichte ondersteuning om de eigen
concrete persoonlijke situa e te begrijpen.
“Ik denk dat er eigenlijk best heel veel is. Ik heb ook veel workshops kunnen gaan doen, gra s denk ik,
over netwerken, over … je kunt gaan babbelen met mensen, ik denk dat dat met mensen van het
Sociaal Fonds was, wat met zakelijke dingen, je kunt daar dan mee op gesprek, die leggen u dat dan
allemaal uit. Dus ik denk dat wat er was zeker niet slecht was, zelfs al goed.” Respondent N

4.3.2. Seksisme en grensoverschrijdend gedrag
Uit de literatuurstudie blijkt dat er verschillende interpreta es zijn van de term
grensoverschrijdend gedrag, a ankelijk van de context. De beleving is dan ook heel
persoonlijk: enerzijds wordt er gedrag opgemerkt en anderzijds kan dit gedrag gepercipieerd
worden als grensoverschrijdend, in verschillende grada es. Bovendien moeten deze
gedragingen niet noodzakelijk tegen de persoon zelf gericht zijn, maar kan dit ook
opgemerkt worden bij anderen in de werkomgeving. Zo kan er ook gepeild worden naar
genderstereotypering in organisa es.
Bij de eerste interviewronde zijn de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag
(Leskinen & Cor na, 2014) niet allemaal expliciet gepeild. Er werd wel gepeild naar fysiek
grensoverschrijdend gedrag in het kader van de hele #metoo beweging en naar werk/gezin
stereotypering, maar vormen als seksis sche communica e, infan lisa e en exclusie werden
vermeld door de respondenten zonder dat er expliciet naar gevraagd werd. In de tweede
ronde werd er meer expliciet gepeild naar verschillende vormen van grensoverschrijdend
gedrag.
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4.3.2.1. Seksuele en seksistische communicatie en
genderstereotypering

Wat het gebruik van seksis sche of seksuele opmerkingen en stereotypering betre , ervaart
een deel van de respondenten dat het uiterlijk primeert op de inhoud en dat er soms
seksis sche opmerkingen gemaakt worden. Deze ervaring vindt al plaats op de opleiding zelf
en wordt zowel geïnstalleerd door docenten als door medestudenten. Een respondent haalt
de moeilijkheid aan hoe zich hier tegenover te verhouden. Ook wordt er door een aantal
respondenten ervaren dat vrouwen die op hun strepen staan gemakkelijker het stereotype
van vervelende vrouw opgekleefd krijgen.
“Op opleiding X was dat een hele strijd en die ging ik ook aan met docenten. En sommigen zeiden ook
eﬀec ef: ja, dat is waar, als ik met u praat ben ik meer bezig of jij lippens

op hebt dan met wat jij

aan het zeggen bent.” Respondent N
“Ik heb zo het gevoel, en ook in mijn omgeving, mijn collega’s, dat als je als vrouw op uw strepen
staat, dat je gewoon direct op de persoon wordt aangevallen. En dat daar ook gevolgen aan hangen
voor u, nega eve gevolgen.” Respondent I
“Een vrouw zou eens moeten zeggen: ik pik het niet dat er iemand anders mij assisteert. Dan word je
nogal eens als een bitch gezien. (...) Iemand, iemand die bij ons ook lesgee , X. Dat is iemand die niet
braaf is en die ook op haar strepen staat, en die intelligent is en die haar job heel goed kent. Ik heb
dat ook, van mij zeiden ze dat vroeger ook, vandaag iets minder: die wordt gezien als arrogant. Als …
streng, als preten eus, terwijl bij een man mag dat.” Respondent K

De stereotypering kan ook gebeuren op een vriendschappelijke, zelfs ludieke manier. Het
gebeurt vaak niet doelbewust, maar eerder onbewust.
“En ik had zo, ik was misschien wat farcer en op een bepaald moment kwam er ook wel een ludiek, of
laconieke reac e op. Van: ah, onze macha, onze Jeanne d'Arc. En X die soms voor een doorloop zei
van: amai, jij met al uw gezichten, ik heb schrik van u. En dat ik zo echt ook vaak naar huis ging met
het gevoel van: ah, zelfs nu is het nog al jd niet gebruikelijk dat een vrouw gewoon zich op een
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gelijkwaardige manier posi oneert. (...) En ook bij die leuke mannen waar ik dan wel zo'n inhoudelijk
ding mee heb gecreëerd heb ik dat ook, tòch.” Respondent O

Een respondent beschrij dat er in sommige mannengroepen seksis sche opmerkingen
gemaakt worden. De opmerkingen worden niet rechtstreeks tegen de aanwezige vrouwen
gemaakt, maar gaan over vrouwen in het algemeen. Deze vorm van grensoverschrijdend
gedrag leidt tot exclusie van vrouwen binnen de discipline. Om niet uitgesloten te worden,
kiezen vrouwen er soms voor om mee te doen met de groep.
“ Ja, de makkers zo. Maar dan ook echt … vuile moppen zi en tappen en ook echt seksis sche
moppen en zo. En dan ben ik zo echt teleurgesteld, dan heb ik echt zoiets van: allez, jullie zijn de
nieuwe genera e en jullie zijn nog en keer erger dan onze genera e in zo van bekrach gen en
misbruiken bijna van die genderongelijkheid en die rolmodellen zo.(...) En onze vrouwelijke studentes
die dan ook zeggen van: ja, maar je moet mee lachen, want anders gaan ze je nooit vragen om mee
te gaan spelen enzo. Je mag daar niet tegenin gaan.” Respondent J

De genderstereotypering kan op verschillende niveaus plaatsvinden: heel persoonlijk, vanuit
de organisa e of vanuit de media.
“In X heb ik één voorstelling mogen maken, dat was heel ﬁjn, maar dat ging over een vrouw. En toen
kreeg ik wel de vraag, ja maar je bent toch geen lesbienne hé, omdat een vrouw die als regisseur wil
beginnen, spreken we over tweeëntwin g jaar geleden, dat was toch wel iets speciaal. Ik werd ook
al jd met ‘vrouwelijke regisseur’ aangesproken, niet gewoon regisseur.” Respondent K

De genderstereotypering zorgt ook voor een angst om de nadruk zelf te sterk te leggen op
vrouwelijke thema’s.
Verder is er een ervaring dat de stereotypering ook te vinden is de aangeboden rollen. De
fysieke verschijning is daarbij het belangrijkste criterium.
“Kijk, vrouwen krijgen van mannen twee soorten rollen en dat is ofwel die jonge, sexy, wulpse vrouw,
die mag ook wel een beetje stoer zijn, ofwel heb je de moeder die ineens veel ouder is. Niet die
moeder van die jonge kinderen, maar echte moeder van die mannen. Dat voel ik zo. Maar daartussen
...” Respondent O
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Belangrijk om te vermelden is dat de stereotypering op verschillende niveaus van bewustzijn
kan gebeuren. Een respondent haalt aan dat op het niveau van het gesprek er heel vaak wel
een gendergelijkheid en een bewustzijn rond het thema is.
“Ja, in zekere zin wel. In het gesprek sowieso. Mijn genera e proberen allemaal feminis sch te zijn, of
vrouwvriendelijk of geen onderscheid te maken tussen vrouw en man (...) Terwijl mannen boven mij
eerder nog al jd iets hebben van, ja, je moet daar niet mee bezig zijn, dat is niet aan de orde, waar
hou jij je mee bezig, dat doet er toch niet toe. Kunst is genderloos, wij beoordelen op capaciteiten,
niet op uw geslacht. Dus het gesprek is een groot verschil.” Respondent N

4.3.2.2. Infantilisatie

Bij infan lisa e wordt de persoon in kwes e niet serieus genomen op basis van zijn of haar
gender en wordt er minder gezag of autoriteit toegeschreven. Uit de interviews komen een
aantal voorbeelden aan bod waarin de moeilijkheden van vrouwen in een ar s ek
leidinggevende func e beschreven worden. Vrouwen in een autoriteitsposi e ervaren
grensoverschrijdend gedrag vaker dan vrouwen in een ondergeschikte posi e (McLaughlin et
al., 2012). Er kan een verschil in behandeling zijn a ankelijk van de genera e van de man. In
twee gevallen wordt beschreven dat het voor mannen die een genera e ouder zijn dan de
vrouw in kwes e niet evident blijkt om een vrouwelijke leidinggevende te aanvaarden.
“ (...) met iemand die een pak ouder is dan ik en die draaide die rollen gewoon om. Terwijl het heel
duidelijk was: ik ben hoofddocent, ik kies welk stuk we doen, ik kies onze werkwijze, en jij bent
degene die (...) die ziet mij alsof ik, ik weet het niet, zijn stagiaireke bent die daar ook aan tafel mag
zi en.” Respondent K
“Mannelijke acteurs die ouder zijn dan ik die, nu zijn ze het al gewoon, maar als ik zo en jaar
geleden begon te...die vonden dat heel vreemd dat ik de regisseur was. Sommige. En dat ik zeg wat
zij moeten doen ( …) Die worden ongemakkelijk. Of die geloven dat niet, voordat ze beginnen. Zo
van: jij gaat het zeggen? Tot ze beginnen werken met mij. (...) Zo de acteurs tussen vij ig en
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vijfenzes g die vinden dat heel vervelend. Of die denken dat ze het met mij wel gaan kunnen
regelen.” Respondent M

Werken in een ar s eke leidinggevende func e wordt door bovenstaande respondent zelfs
benoemd als ware het een privilege, toebedeeld door een nog hogere mannelijke
leidinggevende.
“Het is ook bijna een privilege hé, dat je als zwaar moogt … ze pakken er soms zelfs mee uit. Van: zie
je, ik werk met een vrouw, die mag regisseren van mij. Zo dat, als een soort curiosum … En dan mag
je dat allemaal doen, maar de uiteindelijke beslissing (...) Dus gij moogt, het is een privilege om te
mogen meedenken en dit en dat, maar uiteindelijk, als ik het niet goed vind, kan ik met één
beslissing, met één knip de boel veranderen. Daar heb ik bijvoorbeeld wel last gehad van die
machtsverhouding.” Respondent M

Infan lisa e komt niet enkel voor bij een vrouw in een leidinggevende func e, maar ook bij
vrouwen die een beroep uitoefenen dat in eerste instan e als mannelijk wordt beschouwd,
zoals decorbouw.
“Ja. Ik heb een vriendin die decor doet en die komt dat ook enorm tegen. Dat ze ook, bij X dan, en dat
ze ... nu daar bij het atelier namen ze haar wel serieus, maar in sommige ateliers nemen ze haar dan
gewoon niet serieus, want zij moet dan komen met haar maque e en zeggen van: dit wil ik dat je
maakt. En dat nemen ze, echt waar, minder aan “ Respondent H

Maar omgekeerd worden mannen die een beroep beoefenen dat in eerste instan e als
vrouwelijk wordt benoemd, zoals kostuumontwerp, dan weer wél meer serieus genomen.
“Dat is … want onze leraar die deed ook kostuum en als hij dan kostuums deed, dan had die veel
minder last dan als zijn vrouw dat deed. Bij die vrouwen gingen ze dan toch nog vanalles zeuren van
dit zit niet goed en dit is hier moeilijk en hij zei dan dat hij gewoon een sigaretje ging roken en
terugkwam en zei: ik heb het veranderd en dat dan: dank u, het is veel beter. En gewoon maar een
sigaretje had gerookt.” Respondent H

De infan lisa e gebeurt ook door de media. Een respondent haalt aan dat er op basis van
gender minder waarde aan de inhoud werd geschonken.
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“Recensent X, die vond dat wat wij deden cafépraat was van acht meisjes op café. Terwijl wij heel
veel quotes gebruikten van schrijvers, van mannelijke schrijvers, van ﬁlosofen.” Respondent N

4.3.2.3. Exclusie

Bij exclusie wordt er in onderzoek ‘Waar ligt de grens’ een verschil gemaakt tussen exclusie
ten opzichte van vrouwen en exclusie ten opzichte van moeders (Willekens et al., 2018). Een
respondent ervaart niet zozeer dat ze eﬀec ef uitgesloten wordt, maar beschrij vooral de
angst om uitgesloten te worden, omwille van de zwangerschap.
“En bij mijn twee vorige zwangerschappen, als mensen zeiden proﬁciat, het eerste wat ik zei is: ik blijf
wel werken, hé! Ik zei dat nu terug: ja, maar ik blijf wel werken hé. En mijn beste vrienden zeggen: er
is niemand die daaraan twijfelt. En ik moet dat toch eens gezegd hebben. (...) Ge zijt bang dat die
beslissing u ontnomen wordt en dat iemand anders dat in uw plek gaat beslissen.” Respondent M

De meeste exclusie wordt ervaren ten opzichte van vrouwen in het algemeen. We maken
een verder onderscheid tussen exclusie door leidinggevenden of jobverstrekkers en exclusie
door collega’s. Vooral als beginnende podiumkunstenaar ondervinden sommige
respondenten een vorm van exclusie door de leidinggevenden.
“Ik heb onlangs van een vrouw gehoord van, een meiske ook, ik heb dat in het begin als ik pas
afgestudeerd was gehad, daarna nooit meer hoor, dat de regisseur dan belt: en als je dat niet voor
dat loon doet, ik vind wel iemand anders die hetzelfde kan zingen en spelen en dan denk je: dat kan
toch niet? Dat dat nog al jd bestaat? En dat is vaak bij beginnende, ik heb het ook als beginnende
gehad.” Respondent L

Zonder er precies de vinger op te kunnen leggen, vertellen enkele respondenten dat ze sterk
het gevoel hebben dat ze buitengesloten werden omwille van het feit dat ze een vrouw
waren en dat er zo verschillende kansen ontnomen zijn, zeker bij aanvang van de carrière.
Zelfs in de opleiding zelf wordt al ervaren dat men als vrouw minder kansen gaat krijgen. Van
zodra het over een belangrijke job ging, die een zekere status en naam met zich meebracht,
werd er tegenwerking door leidinggevenden ondervonden. Zo beschrij een respondent dat
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ze zowel bij het indienen van subsidiedossiers, als bij het solliciteren voor speciﬁeke func es
in organisa es een drempel ondervond. Een andere respondent beschrij de nega eve
ervaring die ze had met twee mannelijke leidinggevenden waarvan ze vermoedt dat de
oorzaken van de exclusie te vinden zijn in de status en posi e van de leidinggevenden die
niet beves gd werd door haar.
“Ik was daar heel droevig over want ik wilde zelf theatermaker worden en ik bese e ineens dat
doordat ik een vrouw was, de kans veel kleiner was dat dat ging lukken. Een heel harde confronta e
daarmee. Ja, en nog al jd.” Respondent N

“Maar het was heel duidelijk: in het begin als ik afgestudeerd was, voelde je van: ah, die krijgt kansen
en vanaf het een klein beetje aan het ontstaan was … Of ik maakte een heel mooie voorstelling in X,
dan werd ik gevraagd om … kun je dat soort voorstelling maken voor de grote zaal in het X, want je
hebt dat heel goed gedaan, en ineens, als je daar ja op hebt gezegd, ineens begonnen daar allemaal
krachten te spelen en hop, het werd in de kiem gesmoord.” Respondent K

Exclusie wordt soms ook ervaren door collega’s. Enkele respondenten beschrijven de
ervaring te botsen op een heus mannenbas on. De ervaring is dat men wel tot op een
bepaalde hoogte mee kan doen en dat het er vaak ook vriendschappelijk aan toe gaat, maar
dat men uiteindelijk toch niet gevraagd wordt voor een job.
“Het is alsof, een mannengroepje onder elkaar. Het is alsof ge, als je een man, als dat dat een
kameraad een kans geven is, terwijl aan een vrouw is dat, ligt dat precies moeilijker. Alsof ze dan
ego-schade oplopen of zo. Er zijn mensen die mij jdens mijn studies, of toen zij nog aan het studeren
waren of toen ze net afgestudeerd waren, was dat van: K, kun jij eens dit of kun jij eens dat? Kun jij
eens komen kijken hoe ik het doe? (...) En vanaf dat die een klein beetje succes beginnen te hebben, is
dat de mannen onder elkaar, en word je heel hard aan de kant geduwd. En als ze mij zien, is dat al jd
vriendschappelijk hé. Maar nooit zouden ze zeggen: kom jij eens bij mij aan boord.” Respondent K

De ervaring is ook dat er eerder aan een vrouw gevraagd wordt om een stap opzij te ze en.
“ Er zijn zoveel plaatsen in de examencommissie, ik zit er al en jaar in, er is iemand die op een
bepaalde moment een andere job gekregen hee dus die komt daar bij. Waardoor er één iemand
eigenlijk te veel is, en dan wordt eerst aan mij gevraagd: wil je daaruit stappen? (...) De tweede aan
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wie ze het vragen is ook weer een vrouw, een actrice, die op een bepaald moment zegt: mannekes,
stop daar eens mee, waarom vraag je dat niet aan die of die? Ah ja, niet aan gedacht.” Respondent K

In de analyse komt meermaals terug dat het aandeel vrouwen in een produc e veel kleiner
is dan mannen. Dat maakt dat men zich als vrouw snel inwisselbaar voelt.
Maar daarnaast hee men ook de ervaring dat het aantal plaatsen vermindert met de
lee ijd én ook de kwaliteit van de vrouwenrollen vermindert. Het gebrek aan kwaliteitsvolle
vrouwenrollen en de scheve verhouding tussen het aandeel van vrouwen en mannen in
produc es kan gezien worden als een vorm van exclusie (Willekens et al., 2018).
“Voor elke man heb je tussen de vij ig en honderd vrouwen. Op audi es zie je dat ook, dat is
belachelijk.” Respondent L
“Want al de stukken die worden gespeeld, daar is nog al jd de vrouw … niet allemaal, maar laat het
mij eens e es heel groot nemen: dat is nog al jd de vrouw is de vrouw van, of het lie e van, of het is
al jd weer de vrouw als ergens een schakeltje binnen een groter verhaal, maar erg pure vrouwelijke
dramaturgie, dat gebeurt maar uitzonderlijk. Wij zijn al jd nog heel erg vanuit die hele mannelijke
dramaturgie, die al bezig is van bij de Grieken bij wijze van spreke, maar … en het is, daarmee dat ik
zeg, ik vind het heel goed dat er wordt gezegd: je moet meer, mensen, vanuit de hele maatschappij,
allochtone enzovoort, maar ze vergeten de vrouwen.” Respondent K

De ervaring is dat het gebrek aan kwaliteitsvolle vrouwenrollen in de podiumkunsten zelf
groter is dan in de televisie- en ﬁlmwereld.
“Ja, ik heb een paar vriendinnen die echt wel hot zijn, allez, die echt zo de goeie series doen, die daar
ook in verzeild geraakt zijn, omdat ze geen goede rollen meer kregen op theater hé.” Respondent M

Net zoals bij de gesloten netwerken is exclusie iets wat op een sub ele manier ervaren
wordt. Men kan er moeilijk de vinger op leggen, het gebeurt ook vaak onbewust.
“Ik vind dat nog al jd een hele moeilijke vraag om te antwoorden omdat je nooit honderd procent
zeker kunt zeggen, dat gaat men nooit van mij zeggen: nee, we kiezen u niet, want je bent een vrouw,
dat lukt niet. Ook de opmerkingen, de discrimina e is heel sub el en ik wil ook geloven dat de
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discrimina e die er nu allicht nog is, want dat uit zich nog al jd in de cijfers, wil ik echt geloven dat
dat ook onbewust gebeurt. Zoals ik zelf wellicht ook discrimineer.” Respondent N

4.3.2.4. Werk/gezin stereotypering

In de analyse wordt vaak de algemene genderstereotypering beschreven die er heerst inzake
zorgen voor het huishouden, vooral de zorg voor kinderen. Uit de literatuur blijkt dat, ook bij
afwezigheid van lange werkdagen, vaders niet per se meer zorgtaken op zich nemen
(Crompton, 2006). De stereotypering gebeurt zowel door vrouwen als door mannen. Het
wordt beschreven als een diepe verankering in het denken van zowel mannen als vrouwen.
“Vanaf dat er kinderen zijn … ik weet niet, ik ben iets ouder dan jij denk ik, maar in mijn omgeving is
het toch wel heel normaal dat de vrouw de meeste taken uitvoert in het gezin.” Respondent D
“Maar dat is wel iets dat opvalt, ik denk wel dat dat een realiteit is dat … hoe ik mijn leven met
kinderen zou zien is dat...en mijn lief werkt dan in X van negen tot vijf. Ik denk dat ik mijn uren in het
onderwijs bijvoorbeeld al zou moeten aanpassen aan zijn schema. Ik denk dat wel. Ja.” Respondent C

Alle respondenten zijn zich hier bewust van, alsook het merendeel van de partners. Maar
ook in dat geval wordt er toch in de klassieke rolpatronen meegegaan, omdat de
omstandigheden het vragen.
“ Ik vind dat heel vervelend om dat te moeten toegeven, ik had ook nooit verwacht dat ik in deze …
want ik ben zo super geëmancipeerd en al jd opgekomen voor mijn eigen rechten enzo, maar ik merk
nu dus wel dat ik dat wat opzij moet ze en en dat hij dat ook verwacht van mij En dat is wel nog, de
dag van vandaag, vind ik dat wel heel vervelend eigenlijk en ook wel moeilijk om mij bij neer te
leggen en te aanvaarden.” Respondent J
“Dat je wel van collega’s die net, mannelijke collega’s dan, heel lieve collega’s, wel de vraag krijgt die
kinderen hebben die even oud zijn, als je aan het repeteren bent: waar zijn je kinderen’? En dat je
zoiets hebt: Ja, waar zijn die van u? Wat is dat voor een vraag? (....) Bij sommige collega’s blij die
vraag zo komen en dan denk je: maar, mijn man kan ook voor die kinderen zorgen, op opvang, of …
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Ja, wel interessant, dat je dat toch voelt, hoe ‘willing’ dat mijn partner ook, en mijn mannelijke
collega’s zijn en die bedoelen dat niet zo, maar dat dat tòch …” Respondent E

Bovenstaande respondent beschrij het belang van het gesprek te ini ëren en aan te gaan,
om de onbewuste patronen net te doorbreken.

4.3.2.5. Fysiek grensoverschrijdend gedrag

Bij het merendeel van de respondenten was er geen eﬀec ef fysiek grensoverschrijdend
gedrag, en kon dit ook afgeblokt en geweigerd worden. Wel wordt er een bepaalde angst
ervaren dat een afwijzing van avances invloed hee op de kansen in de loopbaan.
“Nee, dat is al jd op een heel correcte manier, in de zin van … ik ben nooit gechanteerd geweest van
... als je dit, dan dat … Maar wel bijvoorbeeld: als je voelde dat iemand bijvoorbeeld, want ja in die
wereld, in alle werelden gebeurt dat, van oei, die hee interesse in mij, als je die dan afgewezen had,
moest je inderdaad wel niet op gaan rekenen om daar nog iets te gaan doen. “ Respondent K
“Ik ben er nooit slachtoﬀer van geworden dat ik het weet, snap je? Want daar hoort ook onder dat
als je als vrouw een man in zo’n posi e afwijst of zo, dat dat kan dat er geen werk meer uit
voortvloeit. Dat kan. Misschien dat dat ooit gebeurd is, maar ik weet dat niet. (...) Dat is de eerste
reﬂex dat je dan hebt: ik ga daar niet meer voor werken hé. Die gaat mij niet meer vragen.(....) Ja. Ik
denk dat dat … ja … je hebt soms het gevoel dat je aan de willekeur van de mannelijke hoger
geplaatste zo … overgeleverd wordt. Als die zo beslist van: ik heb daar een oogske op, als hij dat
beslist: dan kan dat al desastreuze gevolgen hebben.” Respondent I
“Nee, dat lee . Maar ik, ja, ik beeld mij al jd in als vrouw, ik ga misschien heel veel kwade blikken,
maar je kunt dat op een bepaalde manier tegenhouden. Ik heb ook in het verleden, een
onderhandeling gedaan, en we kwamen daar niet uit en ne regisseur die belt en zegt: zeg, je moet
dat voor dat bedrag doen of … hé, ik geef het aan iemand anders. Zeker gebeurd. Ik heb ook … soms
mensen gehad die wat meer probeerden, maar ja. Als je dat direct af … Ik heb nooit iemand gehad
die te ver ging, omdat ik dat direct a akende.” Respondent L
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Er wordt ook beschreven hoe er, uit angst voor fysiek grensoverschrijdende handelingen,
ervoor werd gekozen de opdracht niet aan te nemen. Er wordt zelfs beschreven dat er een
bepaalde visie is hoe je mannen die willen ﬂirten moet a lokken en op een juiste afstand te
houden.
“Ik werd even aangenomen bij X (...) Ik was bezig met het materiaal instuderen in ondergoed en op
een gegeven moment wist ik: ja, dat gaat allemaal uit moeten. (...) Ik heb gezegd: ik heb nog een
lang contract in Amsterdam lopen en als ik dit doe, dan is het al jd sporadisch werk. Maar eigenlijk
was het voor mij wel echt een ding van..ik heb gewoon geen zin om die kleren uit te trekken, om hier
alle dagen in mijn blote op de scène te staan. Maar … zijn, allez ik heb hem nooit ervaren daarin als…
dat is raar hé, je bent jong, je ziet dingen anders, als iemand die dwingend was daarin of zo.“
Respondent F
“Ik merk van heel veel van mijn lee ijdsgenoten, vrouwen, die...het misschien beter doen qua aantal
jobs dan ik, dan heb ik het over de makers, niet over de actrices, dat is nog iets anders, die hebben
allemaal een soort visie op hoe ze mannen moeten a lokken als die willen ﬂirten. Die hebben op één
of andere manier een soort strategie, dat is voor hen heel evident dat die ... die kunnen daar, die
weten hoe ze daarmee om moeten met mannen die ﬂirten en die toenadering zoeken, die houden die
op een afstand. Waardoor die daar dus blijkbaar mee kunnen samenwerken. Maar ik kan dat niet zo.
Misschien nu beter dan en jaar geleden, maar dat is niet mijn sterkste kant. “ Respondent N

4.3.2.5. Effecten van leeftijd

Uit de literatuur blijkt dat lee ijd een belangrijke rol speelt bij communica ef seksisme en
infan lisa e. Exclusie en fysiek grensoverschrijdend gedrag zou dan weer geen eﬀect op de
lee ijd hebben (Willekens et al, 2018). Respondenten beschrijven dat ze vooral in het begin
van hun loopbaan last ondervonden van seksisme en grensoverschrijdend gedrag en dat hun
percep e is dat vooral jonge, beginnende vrouwen het slachtoﬀer worden van verschillende
vormen. Bijna alle respondenten beschrijven hun huidige situa e als beter dan de start van
hun loopbaan. Dit kan verschillende verklaringen hebben.
Zo is er een groter bewustzijn waardoor men eerder de eigen mening dur te zeggen en
dur ergens tegenin te gaan.
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“ Want ik dacht vroeger: ik mag daar niks over zeggen, ik moet dat slikken, misschien is het …
misschien ben ik wel slechter, misschien zijn zij zoveel beter. Dat denk je dan al jd hé.” Respondent K

Een andere verklaring is dat men er door ervaring voor kiest om onaangename situa es te
vermijden, of met bepaalde personen of organisa es niet samen te werken.
Het bewustzijn rond grensoverschrijdend gedrag is ook enorm veranderd ten opzichte van
en of twin g jaar geleden. Veel respondenten beschrijven de eviden e waarmee bepaalde
zaken die nu niet meer door de beugel zouden kunnen, aanvaard werden. Dit staat los van
de lee ijd, maar getuigt van een veranderende jdsgeest.
Toch beschrijven ze nog situa es waarbij lee ijd geen eﬀect hee op grensoverschrijdende
communica e. Dit gebeurt ook op latere lee ijd, maar is wel a ankelijk van de status en
posi e. Het gaat niet zozeer om seksuele communica e, eerder om infan lisa e via
denigrerende opmerkingen.
“Ik heb ook een vriendin, kostuumontwerpster, die is echt zo goed. Dat is een vrouw van in de zes g
en die is echt, dat is een vakvrouw. En die, o, die wordt soms zo geschoﬀeerd door die regisseurs. En
dan denk je ook wel, dat hee toch ook, ja dat is met dat psychologisch spel hé hee dat dan te
maken. Dus dat is denk ik ook wel één van de redenen waarom je zegt, ik zie het niet meer zi en.”
Respondent H
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“Zoals je soms in de hitte snakt naar water,
zo snak ik ernaar om te werken”

5

5. Conclusie en discussie
5.1. Conclusie
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Wat zijn de mo vatoren voor
een duurzame loopbaan voor vrouwelijke podiumkunstenaars in de mid-career?” Hiervoor is
een kwalita ef onderzoek uitgevoerd waarin gepeild werd naar de verschillende aspecten
die een loopbaan in de podiumkunsten kenmerken en beïnvloeden. In de conclusie wordt
zoveel mogelijk naar de evolu e in vergelijking met het begin van de loopbaan gekeken om
de speciﬁeke kenmerken van een mid-career vrouwelijke podiumkunstenaar te kunnen
benoemen.
De loopbaan

De vrouwelijke podiumkunstenaar is een mul ple job holder. Elke respondent houdt er
meerdere jobs en meerdere werkgevers op na. Meer dan de hel hee naast het
kernar s eke werk een kunstgerelateerde job in het onderwijs. Het lesgeven gee ﬁnanciële
zekerheid; in veel gevallen is er een vast contract of een steeds terugkerende opdracht. Men
haalt voldoening uit de interac e met mensen waarbij men zijn ar s eke vaardigheden kan
inze en en daarbij nog steeds met een ar s ek verhaal bezig kan zijn. Dit vaste(re) werk
wordt daarnaast als een interne subsidiëring gezien die het mogelijk maakt om nog steeds
een eigen ar s ek product te kunnen maken. Toch schuilt er in het kerngerelateerd werk
ook een gevaar: ten eerste blijkt het voor sommige respondenten niet evident om de
dubbele focus te houden en ten tweede zorgt het niet voor een toename in kernar s ek
werk.

5

Irina in ‘De drie zusters’ van Anton Tsjechov
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In de mid-career is men minder geneigd deze vaste(re) job opzij te ze en voor enkel
freelance-contracten. Bovendien ervaart men dit kerngerelateerde werk ook als goed
combineerbaar met een gezin en kinderen. Ar s ek werk enkel in de gesubsidieerde sector
is niet haalbaar. In de mid-career ervaart men geen toename van aanbiedingen in de
podiumkunstensector, maar eerder een afname. Podiumkunstenaars die in verschillende
disciplines werken, en naast de gesubsidieerde sector ook commercieel werk doen en
verschillende rollen op zich nemen zoals die van regisseur, coach, speler en maker, hebben
meer ar s eke jobs. In de mid-career bestaat het ar s eke werk voor een groot deel uit het
creëren van eigen werk, dit zowel in eigen beheer als bij een organisa e, zowel met
projectsubsidies als zonder.
Hindernissen

Een belangrijke hindernis vormt de inkomensonzekerheid. Waar er vroeger nog met een
aaneengesloten freelance contract werd gewerkt, ervaart men nu, door de grote druk op de
subsidies, steeds kortere en onderbroken contracten die het inkomen ook nega ef
beïnvloeden. Toch wordt er in de prak jk niet minder gewerkt en is de verhouding werk-loon
niet steeds evenwich g. De prijzen die gehanteerd worden zijn bovendien de
minimumprijzen die vastgelegd zijn in de CAO’s en deze staan niet steeds in verhouding met
het geleverde werk. Het hangt er onder andere vanaf hoeveel voorstellingen er gespeeld
moeten worden op een dag en of er nog door gerepeteerd wordt. Ook bij mid-careers wordt
er nog vaak met de Kleine Vergoedingsregeling gewerkt. Bijna alle respondenten doen
overuren, al wordt dat in vergelijking met het begin van de loopbaan deels minder gedaan.
Onderhandelen over loon wordt amper gedaan, eerder wordt er onderhandeld over het
aantal ingeschreven dagen en kan de lengte van het contract aangepast worden om de
looncategorie te kunnen behouden. Een groot deel van de respondenten wordt correct
betaald volgens de CAO’s en de anciënniteitsregels. Wel bestaat er twijfel of de
anciënniteitsregels nog gehandhaafd kunnen blijven omdat men te duur wordt, vooral voor
kleine cultuurorganisa es. Een deel van de respondenten ervaart echter dat er niet correct
uitbetaald wordt: er is nog geen contract bij aanvang van de presta e, de betaling laat lang
op zich wachten, er moet stevig onderhandeld worden om een correcte prijs te krijgen,
zeker in het geval van zelfstandigen. Met meer ervaring en een s jgende lee ijd wordt er in
vergelijking met het begin van de loopbaan makkelijker nee gezegd op lage verloningen en
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onbetaald werk. Toch ziet men geen s jging van het loon in vergelijking met de startsitua e
en is er ook geen verwach ng dat het inkomen, gehaald uit ar s eke jobs, in de toekomst
gaat s jgen.
Een tweede hindernis zit hem in het gebrek aan ondersteuning vanuit organisa es en het
beleid, speciﬁek voor mid-careers. Enerzijds is men geen jonge maker meer, die makkelijker
een pla orm of podium aangeboden krijgt dan een mid-career, maar anderzijds is men ook
geen geves gde waarde. Er wordt een breuk ervaren tussen de projectsubsidies en de
structurele subsidies. Waar men in het begin van de loopbaan makkelijker aanspraak kon
maken op projectsubsidies, is ook hier een grotere onzekerheid over, al geldt die voor alle
lee ijdscategorieën en is deze niet gendergerelateerd.
Een derde obstakel is de mate van exclusie die vrouwelijke podiumkunstenaars ervaren, dit
zowel met als zonder kinderen. Ook in het begin van de loopbaan is toetreden tot het
gesloten netwerk, eigen aan de podiumkunsten, niet makkelijk. In de mid-career is het
netwerk dan wel vergroot, maar niet breder en instrumenteler geworden. Er is een angst dat
afwezigheid, door bijvoorbeeld zwangerschap, een invloed hee op het netwerk. Er heerst
het gevoel dat mannen beter zijn in het aangaan van nu ge contacten en dat het netwerk in
de podiumkunsten vooral mannelijk is. Meermaals komt terug dat men niet weet hoe men
precies het juiste netwerk moet onderhouden en uitbreiden, ook al wordt er een opleiding
rond gevolgd. Er wordt ervaren dat een deel van het netwerk ‘s avonds wordt opgebouwd en
dat dit voor vrouwen met kinderen een obstakel is. Een deel van de respondenten gaat
ervan uit dat als men zich inzet en men goede samenwerkingsverbanden en
vertrouwensbanden opbouwt, dit het beste netwerk is en leidt naar meer ar s ek werk. Het
gesloten netwerk is een vorm van exclusie waar moeilijk de vinger op te leggen is. Ook bij
andere vormen van exclusie komt dit terug: een aantal regisseurs en theatermakers hebben
sterke aanwijzingen dat ze in het begin van hun loopbaan minder kansen gekregen hebben
dan hun mannelijke collega’s, al werd dit niet expliciet gezegd. Vooral in jobs met een hoge
status of met een leidinggevende rol ervaren vrouwen een hogere toetredingsdrempel. Een
laatste vorm van exclusie zit hem in de scheve verhouding van het aandeel mannen en
vrouwen in een produc e. Daarbij wordt ook nog ervaren dat het inhoudelijke aandeel van
vrouwen soms inboet aan kwaliteit in de mid-career.
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Exclusie kan gezien worden als een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bij het
leeuwendeel van de respondenten is er in hun loopbaan geen fysiek overschrijdend gedrag
geweest, maar vaak heerst er wel een angst dat een afwijzing van avances de kansen op
werk vermindert. De huidige situa e wordt door bijna iedereen als beter dan bij het begin
van de loopbaan omschreven, er heerst bij midcareers een groter bewustzijn over de
verschillende vormen van seksisme en grensoverschrijdend gedrag. Enerzijds voelt men zich
met een s jgende lee ijd sterker staan om hier mee om te gaan. Anderzijds kiezen
sommigen, in de mate van het mogelijke, bewuster om te werken met organisa es en
personen bij wie deze vormen niet of in mindere mate aanwezig zijn. Toch blij
opmerkzaamheid nodig, vooral inzake infan lisa e en denigrerende opmerkingen. Deze
gebeuren vaak onbewust. Ze gebeuren in veel gevallen als men zelf in een hogere posi e zit
dan de mannelijke collega’s van een genera e hoger.
Een vierde hindernis zit hem in de stereo epe beeldvorming. Zo worden respondenten
gemakkelijk gecategoriseerd als “vrouwelijke regisseur” of “vrouwengroep” en wordt er
vanuit de media snel gewezen op gendergerelateerde thema’s, terwijl men daar soms wel,
maar soms ook niet mee bezig is. Een ander stereotypering waar men hinder van
ondervindt, is dat men als vervelende vrouw die op haar strepen staat wordt
gecategoriseerd.
Een vijfde obstakel is de work-life balance. Om te beginnen is ook hier soms sprake van
stereotypering, zowel door vrouwen als door mannen. Als men zich hier niet van bewust is,
kan men gemakkelijker in klassieke rolpatronen vervallen. Het merendeel van de vrouwen is
zich erg bewust dat het hebben van kinderen een invloed hee op de ar s eke loopbaan.
Voor het deel van de ondervraagden zonder kinderen hee de keuze voor een loopbaan in
de podiumkunsten meegespeeld in de beslissing om geen kinderen te krijgen of is er een
worsteling rond dit thema. Het merendeel hee wel kinderen en vooral met jongere
kinderen is de combina e met het ar s eke werk moeilijker. Hierdoor wordt er door
sommigen meer in het jeugdtheater gewerkt omdat hier vaak overdag wordt gespeeld.
Er zijn enerzijds schuldgevoelens over de moeilijke combina e van werk en gezin, maar
anderzijds worden er ook voordelen gezien: door de grote versnippering van freelance
contracten is er tussendoor soms wel jd voor de zorg. Periodes van hard werk worden er
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afgewisseld met periodes van werkloosheid, die soms als minder erg ervaren worden omdat
men dan de zorgende rol kan opnemen. Dit geldt enkel als er een ondersteunende partner is
en niet voor alleenstaanden. De rol van een ondersteunende partner is in het algemeen
belangrijk, zowel in verband met de zorg voor het gezin, maar ook om terug te kunnen vallen
op een inkomen.
Met kinderen verschui ook de focus. Men wil nog steeds in de ar s eke sector werken,
maar de prioriteiten veranderen. Als de bovengenoemde obstakels, met name onzekerheid
over een inkomen en het ervaren van exclusie, in grote mate aanwezig zijn, kiest men soms
om de prioriteiten te verleggen. Er treedt een vermoeidheid op om voor een laag inkomen
hard te werken en om zware inspanningen te leveren om een speelplek te kunnen
verkrijgen. Men ervaart een onevenwicht tussen werk en gezinsleven. Dit is vaak het
moment waarop vrouwelijke podiumkunstenaars kiezen voor een bijkomende
kerngerelateerde job.
Drivers

Waar men de competen e knowing-whom, het uitbouwen en onderhouden van een
netwerk, als een zwakte ervaart, zijn knowing-why en knowing-how, de twee andere
competen es van employability, sterk aanwezig.
De grote noodzaak om de ar s eke visie te delen en een verhaal te creëren houdt
vrouwelijke podiumkunstenaars in de sector. Ar est zijn is een deel van de eigen iden teit,
maar ook het maatschappelijk belang en de waarde ervan, werken mo verend. Ook in het
kerngerelateerde werk zoekt men deze drive. Intrinsieke mo vatoren en waarde/groei
mo vatoren, zoals de nood en mogelijkheid om de eigen idealen te kunnen behouden,
vormen de basis. Een aantal respondenten blij ar s ek bezig, maar hee wel de
kerndiscipline verlaten en zich eerder toegespitst op een andere ar s eke discipline. Zelfs
als men deels de sector verlaat, blijken respondenten nog steeds te creëren of daar plannen
rond te maken, weliswaar in een aangepast tempo.
Het kunnen blijven groeien en het zich blijven ontwikkelen staan voorop. Het gaat hier over
waarde/groei mo vatoren waarbij de job een uitdaging vormt om de eigen mogelijkheden
en competen es verder te ontwikkelen en daarnaast nieuwe vaardigheden aan te leren. In
vergelijking met het begin van de loopbaan hebben podiumkunstenaars een brede waaier
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aan competen es ontwikkeld, zowel niet-ar s eke, ar s ek gerelateerde als ar s eke. De
competen es kunnen onderverdeeld worden in verschillende groepen: ten eerste er zijn
veel zakelijke vaardigheden, ten tweede veel vaardigheden inzake coaching en het aansturen
van crea viteit bij mensen, ten derde competen es die gerelateerd zijn aan de
bedrijfswereld, zoals het werken onder druk, leiding geven, organiseren, linken leggen in
groter geheel en snel ideeën kunnen pitchen. De vierde groep competen es situeren zich op
persoonlijk vlak en gaan over het vergroten van het zelﬁnzicht, het inlevingsvermogen,
mensenkennis, asser viteit en zelfvertrouwen en het hierdoor ontwikkelen van
therapeu sche vaardigheden.
Toch weten de meesten niet wat ze met deze uiteenlopende leercompeten es precies
kunnen aanvangen in een andere sector. De eigen vaardigheden worden ondanks deze brede
ontwikkelde competen es toch als te speciﬁek beschouwd. Er is bij de meesten ook geen
behoe e om in een heel andere sector te werken. Men gaat ervan uit dat een deel van de
eigen competen es wel nu g kunnen zijn en dat er ook een deel voldoening en groei uit te
halen is, maar niet in dezelfde mate en op zoveel verschillende gebieden als dat in de
ar s eke sector het geval is. Als men de sector verlaat zoekt men een job met een even
groot maatschappelijk belang en een grote mate van voldoening, waarbij men kan blijven
ontwikkelen en groeien.
Een derde mo vator is de aanwezigheid van een psychologisch contract vanuit de
cultuurorganisa es. Zeker in de mid-career wordt er een grotere behoe e ervaren om
ergens thuis te komen. Ook al wil men niet gebonden zijn aan één werkgever, toch willen de
respondenten bij een ar s eke familie horen en van jd tot jd kunnen terugkeren naar een
aantal organisa es. Er is een voorkeur voor organisa es met een feminiene cultuur waar
waarden als horizontale structuren, collegialiteit en gedeelde besluitvorming voorop staan.
Ook al wil men bij een ar s eke familie horen, toch kan autonomie als een vierde grote
mo vator beschouwd worden. Het gaat niet zozeer over de vrijheid om zelf mogelijkheden
te kunnen creëren, want daar voelt men een duidelijke grens in het aantal beperkte
speelplaatsen, maar wel over de vrijheid om zelfstandig te kunnen werken. Een gebrek aan
autonomie kan beslissend zijn om de sector te verlaten. Men erkent dat deze autonomie
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enkel mogelijk is als men voldoende steun vanuit de sector, vanuit de mul ple job holding
en/of vanuit de partner hee .
De conclusie wordt ook samengevat in een tabel met de belangrijkste drivers en obstakels
en een tabel met een onderverdeling op persoonlijk niveau, organisa eniveau en het niveau
van de context. Deze zijn te vinden in de bijlagen.

5.2. Discussie
De bevindingen komen nauw overeen met de verwach ngen op basis van het voorgaande
literatuuronderzoek. Opvallend is de sterkte van de aanwezige intrinsieke mo va e. De
grote inhoudelijke tevredenheid houdt vrouwelijke podiumkunstenaars in de sector, ondanks
de ontevredenheid over extrinsieke factoren. De grootste obstakels die vrouwelijke
podiumkunstenaars in hun mid-career benoemen, behoren hoofdzakelijk tot de categorie
van extrinsieke mo vatoren of veiligheidsmo vatoren. Er is opmerkelijk weinig evolu e te
merken naar meer inkomenszekerheid, jobzekerheid of vooruitzichten op jobverbetering.
Integendeel: soms wordt er zelfs een achteruitgang vastgesteld met het begin van de
loopbaan. De drivers zijn dan weer stuk voor stuk intrinsieke mo vatoren en waarde/groei
mo vatoren.
De podiumkunstensector (bijna) helemaal verlaten gebeurt enkel als er één of meerdere van
deze intrinsieke en waarde/groei mo va efactoren niet meer aanwezig zijn waardoor men
op zoek gaat naar een andere job waarin men diezelfde uitdaging, interac e, s mula e en
persoonlijke groei kan terugvinden. Men verlaat de sector niet als deze deze
mo va efactoren nog aanwezig zijn, ook al zijn de extrinsieke demo va efactoren in grote
mate aanwezig. De sector gedeeltelijk verlaten gebeurt echter ook als er een groot aantal
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hygiënefactoren niet goed ingevuld zijn. Ontevredenheid over de werkcondi es zoals een
lage verloning of een grote werkonzekerheid vergroten immers de kans om te stoppen.
Vrouwen blijken bij lagere verloning het kunstenaarsberoep sneller te verlaten. In dat geval
zoekt men een andere job die gerelateerd of niet-gerelateerd is aan de kunsten, waar de
extrinsieke factoren in voldoende mate aanwezig zijn, om daarnaast nog deels in de sector
te kunnen blijven. Maar ook al kan die tweede job dienen als een interne subsidiëring voor
de ar s eke prak jk, toch schuilt er ook een gevaar in die keuze. Kunstgerelateerde jobs en
niet-ar s eke jobs dragen niet in grote mate bij tot meer ar s ek werk in de
podiumkunstensector zelf en maken het netwerk ook niet meer instrumenteel waardoor het
steeds moeilijker kan worden om aan kernar s ek werk te geraken: het komt steeds meer
op een tweede plan te staan.
De podiumkunstensector verlaten gebeurt meestal niet abrupt, maar geleidelijk aan.
Alleenstaande podiumkunstenaars zijn daarin nog kwetsbaarder, omdat in veel gevallen de
ondersteuning van een partner helpt om toch in de sector te kunnen blijven. De vraag is dus
ook: “Can you aﬀord it to be uncertain?”, zoals respondent B aanhaalde. Daartegenover
toont de grote mate waarin vaardigheden en competen es zich ontwikkelen, waarin er
proac ef op zoek gegaan wordt naar werk en waarin men zelf werk creëert, aan dat het
mogelijk is om in de sector te blijven werken. Door te diﬀeren ëren in verschillende rollen
en disciplines kan men een mul ple job holder by choice zijn waarbij de verschillende jobs
elkaar versterken en meer werk gegenereerd wordt.
De aanwezigheid van genderstereotypering en exclusie zorgt eveneens voor ontevredenheid,
maar ook deze hee geen beslissende invloed op de sterk inhoudelijke jobtevredenheid. De
gesloten netwerken waardoor men, al dan niet onbewust, buitengesloten wordt van jobs,
zorgen voor een afname van vrouwelijke podiumkunstenaars in hun mid-career. Door velen
wordt de ar s eke sector nog steeds een ‘mannenwereldje’ genoemd, wat uit voorgaande

6

Zie het tweefactorenmodel van Herzberg met hygiënefactoren (aspecten van de werkomgeving die
gerelateerd zijn aan demotivatie, zoals salaris, fysieke werkomgeving en relatie met leidinggevenden)
en motivatiefactoren (factoren die de motivatie verbeteren, zoals uitdaging, ontwikkeling, work-life
balance). Verbetering van de hygiënefactoren leidt niet direct tot tevredenheid en motivatie (Bovée &
Till, 2010).
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onderzoeken ook blijkt. Dit onderzoek laat vooral zien dat de mate van exclusie en de grote
aanwezigheid van informele netwerken veelal niet concreet aangetoond kan worden en heel
sub el kan gebeuren: er zijn geen bewijzen dat men buitengesloten is, er kan moeilijk de
vinger op gelegd worden, het blij vaak bij een vermoeden. Er is nog steeds een onzichtbare
barrière aanwezig is in de podiumkunstensector: niet enkel een glazen plafond, maar ook
een glazen wand. Deze glazen wand wordt deels bewust, maar ook deels onbewust in stand
gehouden en dit zowel door mannen als door vrouwen. Het kan met de beste inten es zijn
dat er niet gedacht wordt om een vrouwelijke podiumkunstenaar te engageren, dat er niet
met een vrouwvriendelijker repertoire wordt gewerkt, dat een vrouw niet solliciteert voor
een bepaalde func e. Hetzelfde geldt voor de genderstereotypering, zoals die rond de zorg
voor de kinderen. Zorgen vrouwen uiteindelijk meer voor kinderen en passen zij in een
grotere mate hun job aan de zorgtaken aan, omdat dit van hen gevraagd wordt of omdat ze
dat zelf zo ini ëren? Dit is allerminst een man-versus-vrouw-verhaal, een verhaal van de
excuustruus tegenover de ons-kent-ons-fons, maar wel een verhaal over de waarden die
belangrijk gevonden worden en die doordringen in een organisa ecultuur en in de algemeen
geldende waarden en opva ngen. Zo worden er door de respondenten vragen opgeworpen
over het begrip produc viteit, over het aura dat er nog steeds hangt rond de hardwerkende
ar est die niet stopt en nachtenlang doorgaat tot zijn kunstwerk klaar is. De roman ek
wordt enigszins verbroken als een ar s ek product tussen en uur en half vier ‘s middags
gemaakt wordt.
Hoe groot de mo va e ook is, de vermoeidheid slaat in de mid-career toe. De
ontevredenheid over de extrinsieke factoren wordt geleidelijk aan groter, de barrières van
exclusie blijven nog steeds groot en de kloof tussen de al onzekere projectsubsidies naar iets
structurelers blij gapen. Een verbetering van de algemene werkcondi es inzake
inkomenszekerheid en transi ezekerheid en het installeren van een horizontale
organisa ecultuur met feminiene waarden, kunnen stappen zijn om vrouwelijke mid-career
podiumkunstenaars in de sector te houden.
Er zit een beperking in het feit dat er uit de kwalita eve dataverzameling geen personen die
al geruime jd de sector helemaal verlaten hebben, werden onderzocht. Ook werd het
onderzoek grotendeels gehouden voor de Covid-19 uitbraak, waardoor sommige thema’s,
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zoals de ﬂexibilisering, wellicht extra meespelen. Doordat dit onderzoek zich enkel hee
gefocust op vrouwelijke podiumkunstenaars, kan er ook geen vergelijking met mannelijke
podiumkunstenaars gemaakt worden. Het is daarom interessant om ook de loopbaan van
mannelijke podiumkunstenaars onder de loep te nemen, en bij uitbreiding ook de
ondersteunende en technische jobs in de podiumkunstensector, om een nog vollediger
beeld te kunnen schetsen. Ook verder onderzoek naar de invoering van quota, de rol van
netwerken en de impact van verschillende organisa eculturen toegepast op de culturele
spelers, zoals bijvoorbeeld het jeugdtheater, verdient nader onderzoek.
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6 Aanbevelingen
6.1. Aanbevelingen voor podiumkunstenaars
-Vergroot de employability door te diﬀeren ëren op niveau van rol, discipline en sector. Als
het ar s eke werk enkel in de gesubsidieerde podiumkunstensector gezocht wordt, en
daarenboven enkel in de eigen discipline en in het eigen kernberoep, is dit niet haalbaar.
Men moet zich diﬀeren ëren en de inzetbaarheid zo breed mogelijk te maken: dit kan door
ook in andere sectoren te werken, zoals de reclamewereld, stemmenwerk, commerciële
sector, televisie, maar ook door verschillende rollen te ontwikkelen in het ar s eke veld en
naast speler ook maker, regisseur, coach te zijn. Een mul ple job holder by choice.
-Zet in op een breed en instrumenteel netwerk . Vrouwen blijken vaak een nega eve
associa e te hebben met het zich posi oneren, alsook met het opbouwen van nu ge
contacten die dienen om de status en autoriteit te vergroten. Wees niet te terughoudend en
wees je bewust van het belang van nu ge contacten die niet per se deel moeten uitmaken
van het expressieve netwerk.
-Ini eer het gesprek. Ga het gesprek aan met je partner over de zorgverdeling om te
vermijden of de kans te verkleinen onbewust in een klassieke rolverdeling te belanden. Ga
ook op de werkvloer het gesprek aan en wacht niet af tot er zich daadwerkelijk obstakels
voordoen: praat over de mogelijkheid van ﬂexibele werkuren en blijf het gesprek aangaan
over de verhouding werk-loon voor dit eﬀec ef uit evenwicht is.

6.2. Aanbevelingen voor de sector en voor organisaties
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-Ins tu onaliseer een open en divers netwerk. Ondersteun de uitbouw van een open
netwerk met ‘zwakkere’ banden om de kans op sociale exclusie, favori sme en
genderongelijkheid te verkleinen. Mogelijke pistes zijn het gebruik van meer tradi onele
wervings- en selec eprak jken, zoals open calls en audi es. Ook het installeren van een
werk- en ontmoe ngsplaats waar ontwikkeling voorop staat, kan hiertoe bijdragen.
-Focus niet enkel op jonge makers, maar ook op mid-careers. Ook al verdienen jonge
makers absoluut een podium, toch mag de groep die enerzijds geen nieuw en jong talent is,
maar anderzijds ook geen geves gde waarde, niet uit het oog verloren worden.
-Maak gebruik van de gender equality checklist en zet daarnaast in op een niet-stereo epe
beeldvorming inzake vrouwen en mannen. De Swedish Union for Theatre, Ar sts & Media
and Swedish Performing Arts ontwikkelde een checklist over de dagelijkse werking en het
ar s eke proces die een handige tool kan zijn in de bewustwording rond gendergelijkheid in
de podiumkunsten.
-Zorg voor een gedeeld traject over meerdere seizoenen. Op die manier is er niet enkel
meer job- en inkomenszekerheid, maar wordt er ook tegemoet gekomen aan de nood naar
een psychologisch contract. Weten dat men gedurende een aantal jaar enkele maanden per
jaar terug kan komen, zorgt voor een loyaliteit die zowel de podiumkunstenaar zelf als de
organisa e ten goede komt.
-Heb aandacht voor ﬂexibele uren. Kies als organisa e voor een meer horizontale structuur
met een gedeelde besluitvorming en pas de repe

eschema’s aan zodat podiumkunstenaars

met een gezin de combina e kunnen maken. Dit vraagt deels ook om een herdeﬁniëring van
produc viteit: in hoeverre zorgen lange repe

edagen voor een toename van de ar s eke

crea viteit?
-Beperk het gebruik van de Kleine Vergoedingsregeling voor kunstenaars. Dit blijkt een
veel gebruikt instrument dat niet leidt tot de opbouw van sociale rechten.
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-Bied de vorming en ondersteuning op ar s ek en zakelijk vlak zo vroeg mogelijk in de
loopbaan aan. Investeren in trainingen over competen es zoals het zich bewust worden van
de eigen loopbaanverwach ngen, het ontwikkelen van een iden teit en het vergroten van
het aanpassingsvermogen, kunnen best zo vroeg mogelijk in de loopbaan aangeleerd
worden om zich te kunnen handhaven in de onzekere podiumkunstensector. Op die manier
kan er ook vroeger bijgestuurd worden.

6.3. Aanbevelingen naar het beleidsniveau
-Voer quota in en beloon organisa es die maatregelen rich ng meer evenwicht nemen.
Hoewel er in de cultuursector globaal gezien een groot aantal vrouwen tewerkgesteld is, is
er sprake van een ver cale segrega e waarbij vrouwen minder kans hebben op hoge
ar s eke func es. Niet alleen in de topfunc es zijn er minder vrouwen, er wordt ook een
scheve verhouding waargenomen wat betre het aandeel van vrouwen en mannen op de
vloer zelf. Dit genderonevenwicht kan verklaard worden door verschillende factoren: de
work-life balance, de mannelijke organisa eculturen, de gesloten netwerken, de heersende
vooroordelen, het ontbreken van voldoende vrouwelijke rolmodellen, de zelfonderscha ng
van vrouwen ook. Er is in de cultuursector sprake van een glazen plafond en een glazen
wand, een onzichtbare barrière die niet alleen het doorstoten naar de top moeilijk maakt,
maar ook naar de ar s eke kernjobs in het algemeen. Om het evenwicht te bewaken, is het
7

aan te raden om quota in te voeren. Dit kan op het niveau van bestuursraden en
selec ecommissies, maar ook op andere niveaus: quota wat betre het aandeel vrouwen in
de ar s eke leiding van cultuurorganisa es, het aantal vrouwelijke regisseurs waar een
organisa e op jaarbasis mee samenwerkt, het aandeel vrouwelijke theatermakers,
vrouwelijke spelers enzoverder. Het voordeel van ( jdelijke) quota is dat men de bestaande
barrières wegneemt, genderdiversiteit garandeert en een cultuur installeert van vrouwelijke
rolmodellen. Daarom is het belangrijk om deze quota ook te hanteren in de

7

Op 11 maart 2011 heeft de Commissie Handelsrecht in de Kamer een wettekst goedgekeurd die
vrouwenquota verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven. Het aantal
vrouwelijke leden dient tot minstens 30% uitgebreid te worden. Het is nog wachten op het
uitvoerbesluit.
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kunstopleidingen zelf. Enerzijds is er bij vrouwen een grote terughoudendheid om quota te
eisen omdat niemand de excuustruus wil zijn die de job enkel krijgt zodat de quota gehaald
worden. Maar anderzijds is men door het invoeren van quota meer geneigd om ac ef te
scouten naar capabele vrouwen. Door rolmodellen te installeren zullen vrouwen ook meer
geneigd zijn om te solliciteren voor hogere func es. Doordat de contacten binnen de
cultuursector hoofdzakelijk informeel gebeuren, via gesloten netwerken, is het belang van
vrouwelijke leidinggevenden groot. Het kan een invloed hebben op het aandeel vrouwen die
tewerkgesteld worden alsook op het cultureel canon.
-Voorzie een aparte ﬁnanciering om de anciënniteit te betalen. Laat organisa es enkel het
minimumbedrag voor de verschillende func es en beroepen per looncategorie betalen en
draag als overheid de kost van de anciënniteit via een aparte ﬁnanciering, zodat de kostprijs
van een oudere en duurdere ar est niet meespeelt bij de keuze.
-Herbereken de zwangerschapsuitkering van vrouwelijke podiumkunstenaars. Vrouwelijke
podiumkunstenaars die zwanger zijn, hebben minder dan andere sectoren de mogelijkheid
om tot kort voor de bevalling te blijven werken. Toch wordt hun zwangerschapsuitkering
berekend op de laatste drie maanden voor de bevalling.
-Neem maatregelen om het aanbieden van langere contracten te s muleren. Door
bijvoorbeeld te werken met een vermindering van sociale bijdragen kunnen werknemers
aangemoedigd worden om contracten niet te veel versnipperen in dagcontracten die telkens
hernieuwd worden.
-Zorg voor doorgroeimogelijkheden. Creëer mogelijkheden om van de onderbouw van de
projectsubsidies verder te kunnen professionaliseren naar de bovenbouw. Beurzen en
projectsubsidies dienen om te groeien en zouden moeten leiden tot een doorstart naar iets
standvas gers en meer structureel zodat een lange loopbaan in de kunsten gefaciliteerd
wordt.
-Verstevig de posi e van de individuele podiumkunstenaar via extra ﬁnanciële
instrumenten. Geef extra middelen aan individuele kunstenaars zodat hun
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onderhandelingskracht groter wordt om samenwerkingsverbanden met cultuurorganisa es
en coproducenten aan te gaan. Door bijvoorbeeld te werken met subsidies voor individuele
kunstenaars over een gespreide periode en door aan structurele subsidieontvangers ook
voorwaarden tot samenwerking te stellen, kan de a ankelijkheid van individuele
kunstenaars verkleind worden en kan er tot een beter evenwicht gekomen worden.
-Speel als overheid in op de aparte noden die verschillende levensfasen met zich
meebrengen en hou daarbij de gendergelijkheid in het oog. Zorg bijvoorbeeld voor een
uitbreiding voor het ouderschapsverlof voor vaders.
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8. Bijlagen
Bijlage 1: Tabel A
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Bijlage 2: Tabel B
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Bijlage 3: Vragenlijst
PERSOONSGEGEVENS
●

Naam

●

Lee ijd

●

Opleiding(en) ( plaats, afstudeerjaar)

●

Gezinssitua e

LOOPBAANONTWIKKELING
●

Huidig beroepssitua e:
○

Binnen welke discipline werkzaam?
(theater /performance /dans/muziektheater/cabaret, clownerie/
musical/ﬁgurentheater/opera/circus/stand-up/klassiek ballet/andere)

○

In meerdere genres ac ef? Wat is de hoofddiscipline?

○

In gesubsidieerde sector?

○

Huidige ac viteiten: ar s eke ac viteiten, ar s eke ac viteiten buiten de
hoofddiscipline, kunstgerelateerd werk zoals lesgeven, niet-kunstgerelateerd
werk

●

●

○

Is een (hybride) loopbaan een noodzaak of een keuze?

○

Huidig hoofdberoep, bijberoep, zelfstandige, werkloosheidsuitkering….:

○

Verdeling hiertussen zowel qua jd als qua inkomsten

○

Heb je de sector (deels) verlaten?

Beroepssitua e verleden:
○

Parcours sinds afstuderen tot nu:

○

Wat voor type contracten heb en had je?

Evolu e:
○

Hoe typeer jij je loopbaan?

○

Beschrijf de evolu e:
■

meer of minder jobs?
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○

■

meer kunstgerelateerd en niet-ar s ek werk?

■

in meer disciplines dan vroeger?

■

meer in eigen beheer?

■

in soort opdrachten?

Hoe komt deze evolu e er volgens jou? Hee dit te maken met je lee ijd?
Met je gender?

○

Wat zijn de grootste verschillen als je naar het begin van je loopbaan kijkt en
nu?

○

Is het een overgangsfase naar meer zekerheid of een doel op zich?

○

Wat zoek je in je job? Wat zocht je vroeger in je job? Is dit veranderd? Hoe
en wanneer is dit geëvolueerd?

○

Heb je vrijheid om een aanbieding te weigeren?

FLEXIBILITEIT
●

●

Extern:
○

Werk je in loondienst of als zelfstandige?

○

Overweeg je dit te doen?

○

Wat voor type contracten heb je?

○

Vast of jdelijk? Hoe jdelijk?

○

Merk je een evolu e in jdelijke contracten?

Intern:
○

Par me werk

○

Weekendwerk

○

Onregelma ge uren

○

Overwerk

○

Verschillende taken bij een organisa e: jobrota e, mul -inzetbaar?

ZEKERHEID
●

Jobzekerheid:
○

Werk je vaak bij dezelfde werkgever?

○

Is dit een keuze?
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●

○

Ervaar je een onzekerheid om job te hebben bij werkgevers?

○

Is deze onzekerheid groter/kleiner dan vroeger?

Werkzekerheid:
○

Is je ervaring dat er al jd wel werk komt?

○

Ervaar je een onzekerheid om in de sector te kunnen blijven werken?

○

Stelling: Boven de vijfender g ben je tegenwoordig al te oud. Mee eens of niet?
Waarom?

●

Inkomenszekerheid:
○

Wat vind je van je inkomen? Kan je ervan rondkomen?

○

Hoe is de verhouding tussen arbeid en inkomen?

○

Verdien je meer dan vroeger?

○

Word je onderbetaald?

○

Doe je vaak onbetaald werk?

○

Ervaar je een genderongelijkheid in loon? Heb je het gevoel dat je mannelijke
collega’s meer verdienen?

○

Fair prac e:
■

op jd betaald

■

volgens CAO

■

loon naar werk, juiste verhouding

■

volgens anciënniteit

○

Kan je onderhandelen over je loon? Vind je het goed om dat te doen?

○

Deed je vroeger meer onbetaald werk dan nu?

○

Wat is jouw loon in vergelijking met dat van collega’s? Is er transparan e?

○

Kunstenaarsstatuut:

○

■

Maak je er gebruik van?

■

Wat zijn de voordelen voor jou?

■

Zijn er ook nadelen?

■

Heb je voldoende jd om te besteden aan onderzoek en ontwikkeling?

■

Ben je bang de voordeelregeling te verliezen?

Ondersteuning:
■

Word je ondersteund door je partner?

■

Door je ouders?

■

Andere?
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○

Anciënniteit:
■

Worden de regels gehanteerd?

■

Is anciënniteit een voordeel of een nadeel voor jou?

■

Heb je het gevoel dat je minder snel wordt aangenomen door je
anciënniteit? Werkt de CAO op basis van anciënniteit hierin belemmerend?

●

○

Bouw je een pensioen op?

○

Wat zijn je ervaringen met de RVA en de VDAB?

Combina ezekerheid:
○

In welke mate vind je jouw huidige loopbaan met je persoonlijk en familiaal leven
combineerbaar?

○

Bepaalt het hebben van een gezin je loopbaan?

○

Hee je job daar invloed op? In welke mate? Heb je andere keuzes gemaakt?

○

Is er een verschil in soort ar s eke jobs? Zijn sommige ar s eke jobs makkelijker te
combineren?

○

Heb je schuldgevoelens?

○

Wat is de invloed van de job van je partner? Ook een ar s eke job?

○

Ervaar je dat er veel vrouwen met kinderen zijn in je ar s eke werkomgeving?

EMPLOYABILITY
●

Knowing-how
○

Welke competen es heb je de afgelopen jaren geleerd?

○

Waar heb je die geleerd?

○

Hoe school je jezelf bij?

○

Welke competen es zijn nodig om in de sector te blijven?

○

Wat hee jou geholpen om werk te vinden/ te behouden?

○

Welke competen es heb je ontwikkeld die ook in andere sectoren van nut kunnen
zijn?

○

Volg je loopbaanbegeleiding? Heb je dit al gevolgd?

○

Stelling :Je kunt alleen voor jezelf beginnen als je een echte ondernemer bent.

○

Wat is het belang van ondernemerschap? Is het een condi o qua non voor
podiumkunstenaars?

○

Vind je jezelf een ondernemer? Wat zijn ondernemerskwaliteiten?
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●

Knowing-whom
○

Hoe geraak je aan werk in de sector?

○

Ervaar je een gesloten netwerk?

○

Wat is de manier om een netwerk uit te bouwen?

○

Wat/wie is van belang in een netwerk: organisa es, beleid, collega’s, regisseurs….

○

Wat met afwezigheid? Heb je het gevoel dat je netwerk blij ? Constant
onderhouden?

○

Wordt er vaak ‘s avonds aan netwerking gedaan?

○

Vrouwen geven vaker aan dat ze het gevoel hebben niet de juiste mensen te kennen
(Willekens et al., 2018). Klopt dit voor jou?

○

Wat zoek je in een netwerk: expressief of instrumenteel?

○

Heb je een groter netwerk dan in de beginjaren? Is dat een meer expressief of meer
instrumenteel geworden?

●

●

Knowing-why
○

Welke verwach ngen heb je van je loopbaan?

○

Waar wil je binnen vijf jaar staan op professioneel vlak?

○

twijfel je vaak om uit de sector te stappen? Waarom en wanneer?

○

Heb je het gevoel dat je kan blijven groeien?

○

Denk je na over volgende loopbaanstappen?

Context
○

Ben je zelf verantwoordelijk voor je loopbaan? Stelling:als je weet wat je wilt, kun je
dat al jd bereiken (verborgen talent).

○

Kan je je eigen loopbaan makkelijk vormgeven? Is het een keuze of een bi ere
noodzaak?

○

○

Subsidies
■

Vraag/vroeg je subsidies aan?

■

Krijg je zelf projectsubsidies?

■

Is het haalbaar iets zonder subsidies te maken?

■

Doe je dat?

Welke instan es helpen bij het zoeken naar een job of het ontwikkelen van een
loopbaan?
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○

In welke mate is lidmaatschap van beroepsverenigingen belangrijk? (vakbond,
beheersvennootschap, belangenorganisa es, SMart, andere beroepsgerelateerde
organisa e)

○

Heb je al gebruikt gemaakt van het Kunstenloket?

○

Ken je het Sociaal Fonds van de Podiumkunsten? Op welke manier?

○

Is er meer ondersteuning voor beginnende kunstenaars?

○

Hoe ervaar je de ondersteuning nu, mid-career?

○

Ervaar je een gemis op het gebied van ondersteuning?

○

Heb je een gemis ervaren vanuit de opleiding?

○

Heb je sugges es hoe podiumkunstenaars meer/beter zouden ondersteund kunnen
worden?

○

Met welke steun heb je op dit moment het meest baat?

SEKSISME EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
●

Communica e
○

Seksis sche opmerkingen?

○

Seksuele opmerkingen?

○

Genderstereo epe opmerkingen?

○
●

vanuit mannen

■

vanuit vrouwen

Ervaringen vroeger en nu?

Infan lisa e
○

○
●

■

Heb je het gevoel dat je serieus wordt genomen?
■

vanuit collega’s?

■

vanuit leidinggevenden?

■

gender?

Heb je het gevoel dat je als leidinggevende serieus wordt genomen?

Exclusie
○

Word je buitengesloten? Door wie, wanneer, waar?

○

Voel je daar angst rond?

○

Speelt lee ijd een rol?
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●

●

Werk/gezin stereotypering
○

Ervaar je klassieke rolpatronen?

○

Door wie?

○

Zorg je meer voor huishouden, kinderen?

○

Waarom wel/niet?

Fysiek grensoverschrijdend gedrag
○

Wat zijn je eigen ervaringen

○

Ervaringen van mensen uit je omgeving?

○

Ervaring vroeger en nu? Speelt lee ijd een rol?

ORGANISATIECULTUUR
●

Werk je vaak met vrouwen samen?

●

Is dit onbewust, toevallig of een keuze?

●

Waarom?

●

Heb je ervaring met vrouwen aan het hoofd van een organisa e? Welke?

●

Ben je voor quota? Waarom wel/niet?

●

Stelling: ‘Wie te weinig vrouwen op het podium zet, of te weinig ﬁlms met vrouwelijke
regisseurs vertoont, moet minder subsidies krijgen’.

●

welke waarden vind je belangrijk in een organisa e?
○

vrouwelijke waarden: horizontaal, par cipa e in besluitvorming, persoonlijke
ontplooiing, balans werk-privé, communica e, collegialiteit, gedeeld leiderschap

○

mannelijke waarden: hogere presta edruk, materiële beloning, status, grote
jdsinzet, ver caal

LOOPBAANSUCCES EN MOTIVATOREN
●

Wanneer vind je je loopbaan succesvol?

●

Wat houd je in de sector?
○

○

contact/intrinsieke mo vatoren:
●

s mulerend werk

●

autonomie

●

interac e met mensen

waarde/groei mo vatoren:
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●

persoonlijke waarden en principes

●

uitdaging

●

persoonlijke groei ( nieuwe vaardigheden kunnen ontplooien,
kansen krijgen)

VARIA
●

Welke elementen zijn aantrekkelijk en welke elementen zijn minder aantrekkelijk in
de podiumkunstensector?

●

Wat weegt het meeste door? Gender of lee ijd?

●

Stelling: Mannen en vrouwen hebben tegenwoordig evenveel mogelijkheden: mee eens of
niet? Waarom?

●

Waarom denk jij dat er vooral vrouwen de podiumkunstensector verlaten?

●

Heb je sugges es voor het beleid, de sector, het sociaal fonds van de podiumkunsten?

●

Wat wil je veranderd zien?
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