


THEMA’S

In de derde werksessie van Your Life on Stage is verder gewerkt met drie thema’s:
- Werk & Inkomen
- Persoonlijke ontwikkeling & Scholing
- Vitaliteit & Gezondheid

Omdat de posters erg vol zijn geworden in de tweede werksessie, zijn voor deze sessie 
de thema’s uit elkaar gehaald en is gewerkt met vijf posters:
-  Werk 
-  Afspraken
-  Doorstroom
-  Vitaliteit & Gezondheid
-  Professionele ontwikkeling & Scholing

Ook in deze sessie worden de posters aangevuld en verrijkt. In deze sessie besteedden 
we iets minder tijd aan het aanvullen van de problemen en wilden we langer stilstaan bij 
de oplossingen. Om te eindigen met een top 7 van de meest gewenste oplossingen. 






WERK

 
Bij samenwerking komt ter sprake dat een open uitwisseling van kennis en ervaring met 
collega zzp-ers niet vanzelfsprekend is. Een goed voorbeeld waar dit wel gebeurt, is het 
netwerk van productieleiders dat ruim 200 aangeslotenen telt.
Een aanwezig duo beaamt dat Duo’s het aantoonbaar beter doen. Het maakt het werk 
leuker, leerzaam en het is praktisch: je kunt elkaar ook werk toespelen.
 
Het combineren van loondienst en zzp is lastig in verband met beschikbaarheid. Een 
project is immers intensief en gedurende dat project ben je beperkt beschikbaar voor het 
andere werk. Een zzp’er vult de verwachting aan dat je altijd beschikbaar moet zijn.  
‘Andere werkplekken beseffen niet dat je niet vrij bent, maar bezig met een ander 
project’.
 
Wie is professional? Hoe stimuleer je professionals? Gedacht wordt aan het creëren van 
meer werk door de programmering van concerten en voorstellingen uit te breiden.  
Ook is een subsidie fonds een optie, die beginnende professionals begeleidt.






AFSPRAKEN

“Dat zeg je toch ook niet tegen de bakker?!” 

In de voorstelronde kwam het gebrek aan geld in de sector al aan de orde. En de 
moeizame onderhandelingen die hier het gevolg van zijn. Onderhandelen voor jezelf is 
sowieso lastig, dus ‘Hulp vragen bij onderhandelen’ en ‘Meer agentschappen’ zijn 
oplossingen die worden voorgedragen. Praktische tip: ‘ Als je je tarief verlaagt, geef 
duidelijk aan dat dit een korting is. Zodat ze je echte tarief zien en je de volgende keer 
niet aan deze prijs vast zit’.
 
Het belang van HR beleid komt ter sprake. Vaak worden medewerkers niet gehoord. 
‘Als ze dan ziek zijn, en worden vervangen, kan het ineens wel’. 
Een andere oplossing: “Personeelsbeleid en -ontwikkeling belangrijker maken in  
subsidie aanvragen.






DOORSTROOM

‘Niet iedereen wordt Simone Kleinsma (of wil dat worden)’
 
Meer ruimte voor mensen intern en hun meningen en minder snel buiten bedrijf kijken’ 
wordt als oplossing geplakt bij Doorstroom binnen de sector.
 
Het langst wordt stilgestaan bij Instroom en de taak van de opleidingen. 
Laat studenten niet alleen de artistieke succes verhalen horen’. 
‘Stel de vraag; wat wil jij in de opleiding leren, en zorg dat je dat eruit haalt.’ 
Een ‘Profileringsvak’ dat je gedurende de hele opleiding volgt, wordt gezien als 
oplossing. ‘Verplicht bewustworden, voorbereiden op de (brede) arbeidsmarkt waarbij jij 
en jouw ontwikkeling centraal staat.’







   VITALITEIT & GEZONDHEID

Over dit onderwerp is veel te zeggen, blijkt. Zowel problemen als oplossingen.
We beginnen met de knelpunten. ‘Te veel uren maken, anders komt et werk niet af.  
Maar wel andere klussen erbij aannemen, om rond te komen’ beschrijft een 
productieleider. ‘Lange tijd nodig om te herstellen van een productie’ wordt bij 
Werkspreiding genoteerd.  Grenzen stellen is lastig, als je bang bent voor je imago. 
 
Opmerkingen die worden toegevoegd zijn: 
‘Je krijgt vanzelf een burn out. De vraag is wanneer.’  ‘Werk is 1 ding, als zzp-er heb je 
ook nog de administratie.’ ‘Lang zwijgen dat het niet goed gaat en bang om vervangen 
te worden.’ ‘Te weinig begrip en ruimte voor privé problemen- of situatie.’
 
Dan de oplossingen. Bij werkdruk en grenzen stellen wordt Maatwerk als oplossing 
aangedragen vanuit HR. ‘Luisteren naar je medewerkers als ze aangeven dat er teveel 
werk ligt. Serieus nemen’ is het devies. 





 VITALITEIT & GEZONDHEID

 
Het werk efficiënt organiseren, gebruik maken van weboplossingen is een tip voor zzp-
ers. Net als ‘gebruik de kennis van KvK of oude rotten in het vak.
 
Ook gehoord ‘Als men er met de leidinggevende niet uitkomt, kan een HR medewerker 
ook niet veel doen. Externe hulp, een coach inschakelen, is dat een oplossing. Een 
ombudsman komt voorbij als idee, voor als een werksituatie echt te extreem is. Een 
gesprek met vertrouwenspersoon is als oplossing weinig bekend, blijkt in de discussie. 
Belangrijkst is dat een extern persoon is.
 
Een opmerking die ook door anderen wordt gedeeld is ‘ Iemand durven aanspreken 
waarvan je denkt, dat het niet goed gaat.’ Dit gebeurt te weinig!
 
Bij ‘Zorgen voor jezelf’ bleven de oplossingen lang uit. Toch zijn er tips geuit als ‘Zet je 
auto reply aan, jij ook, zzp-er’. Geeft zelf aan hoe en wanneer je informatie wilt 
ontvangen. Vraag een mede collega je op te vangen tijdens vakanties.’
 






PROFESSIONELE ONTWIKKELING 
& SCHOLING

“Doorgaan. Dat is toch gewoon wat erbij hoort.” 

Hoe kan ik me blijven ontwikkelen? Is niet alleen een vraag binnen kleine organisaties, 
maar ook bij grote organisaties. Hoe lang blijft aangeleerde kennis actueel? is ook een 
vraag die leeft. 
  
Bij het onderwerp loopbaan komt de discussie echt los. Een loopbaanfonds dat ook open 
staat voor zzp-ers is een oplossing die breed wordt gedeeld. Zelf een deel meebetalen is 
prima. Het gaat erom dat er een ‘potje’ hiervoor is, zoals pensioen, dat je niet helemaal 
zelf hoeft te betalen. 
  
Leren van vakgenoten is een goede oplossing. Van een mentor bijvoorbeeld. Misschien 
is het een idee dat een oudere een jongere vakgenoot ‘adopteert’ en begeleidt? 
Een strippenkaart is een geopperd idee alsook het openstellen van incompany-trainingen 
voor zzp-ers. Voor leren over niet sector specifieke onderwerpen is de KvK een bron van 
informatie, wordt nog toegevoegd. 
 




TOP 7 van de OPLOSSINGEN


Aan het einde van de sessie heeft iedereen 5 stickers om te verdelen onder de meest 
gewenste en meest urgente oplossingen. Gekozen mag worden uit de groene bollen en 
de post its met de oplossingen die tijdens deze sessie zijn toegevoegd.

De stippen zijn over veel verschillende oplossingen verdeeld. Favoriete oplossing is 
   1.  Loopbaanfonds voor iedereen (ook zzp-ers).
Gelijk geëindigd zijn de volgende oplossingen:
   2. ‘Profileringsvak’ gedurende de hele opleiding
   3. Tijdens de opleiding niet alleen artistieke succesverhalen delen, maar zet  
       centraal ‘wat wil jij worden” (bredere voorbereiding op de arbeidsmarkt)
   4. Je vak (en skills) inzetten in een andere sector
   5. Spreek iemand aan, als je denkt dat het niet goed gaat
   6. Onderscheid tussen professionals (HBO) en amateurs (cursus)
   7. Broodfonds 




HOE VERDER?


De input van werksessie #3 is verwerkt in nieuwe posters,  
die uitgangspunt zijn voor de vierde en laatste werksessie.  

De top 7 zal zeker voer voor discussie zijn!




