


THEMA’S

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

Elk thema heeft een eigen poster met al eerder verzamelde probleemstellingen 
en oplossingen. Deze worden aangevuld en verrijkt, wat resulteert in nieuwe 
posters, waar in de derde werksessie op voortgeborduurd wordt. 







WERK & INKOMEN 

Deze poster was bij aanvang al heel vol. Toch werden er nog wel wat 
probleemstellingen aan toegevoegd op de rode post its.  
Zoals ‘Ik moet moet zelf altijd onderhandelen over je gage’ of ‘Acteurs en 
musici willen helemaal niet in dienst, want zijn gericht op netto bedragen’. 

Bij honorering werd uitgesproken over richtlijnen. ‘Ik moet iedere keer weer 
opnieuw onderhandelen over het gage’. Uitgebreid werd gediscussieerd over 
de hoogte van een honorarium. ‘Brutoloon x 1,4 ‘ of ‘Brutoloon x 2,4’?

Er werden meer groene post its geplakt, oftewel oplossingen. Voorbeelden: 
‘Een goede boekhouder houdt je op de hoogte van veranderingen in wet- en 
regelgeving, zoals DBA’. ‘Doe altijd een tegenbod bij het onderhandelen’
Vele tips werden gegeven voor acquisitie maar ook voor samenwerken  
‘Duo’s doen het beter’ en collectiviteit ‘Broodfonds’.







              PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  
& SCHOLING

In dit gesprek ging het vooral over loopbanen. Over alle fases.  
Wat doe je als je instroomt? ‘Bereid de studie je goed voor?’ ‘Hoe vorm je een 
reeël beeld van het werkveld, dat elke vijf jaar herorganiseerd wordt?’  
‘De kwaliteit van de opleidingen keldert’ werd gezegd.  
Een probleem dat werd geschetst, was dat je jaren in een gezelschap of 
ensemble investeert. Wanneer dat stopt, bijvoorbeeld omdat de subsidie 
eindigt, heb je geen werk meer maar ook geen eigen netwerk. Naar aanleiding 
van doorstromen of werkgeluk werd geconstateerd dat in crisistijd juist erg 
wordt vastgebeten in het werk dat men heeft.

Vele oplossingen zijn hier aangedragen. Loopbaancoaching en -begeleiding 
kwam vaker voor. Maar ook tips voor instrumenten als persoonlijke 
ontwikkelingsplannen (POP) en job crafting; functies anders inrichten, meer 
uitgaan van competenties en talenten. Noodzakelijk hiervoor: minder hiërarchie 
in de organisatie en dienend leiderschap. Voor zzp-ers kwam de aanbeveling 
‘Wees niet bang om je te specialiseren’. Denk ook aan ‘Opschalen en 
herhalen’ van je werk.
	







     VITALITEIT & GEZONDHEID

Het gesprek bij dit thema ging over de druk om altijd te excelleren op het 
podium. Over het feit dat er soms te veel tijd zit tussen producties maar dat je 
soms juist te weinig tijd hebt tussen producties en daardoor te weinig tijd hebt 
om op te laden.

‘Ik ben bang dat ik geen werk meer krijg, als ik deze opdracht laat schieten.’  
‘Ik kan geen nee zeggen’. Hoe zorg je voor tijd voor verdieping?  
Ook de balans werk en privé, hoe ziet die eruit?  
‘Ik ben altijd muzikant’. ‘Alcohol en drugs horen er voor veel collega’s  
gewoon bij, daar hebben we het niet over’. ‘Drugs om het vol te houden’.

De tips die werden gegeven als toevoeging op de oplossingen die al op de 
poster staan varieerden. ‘Stel prioriteiten’. Bij fysiek zwaar werk: ‘Zoek mensen 
(roadies) die het zware aspect van je overnemen’. ‘Doe niet alles zelf’. En 
‘Spreek af dat je het één dag niet over werk hebt’.





HOE VERDER?

De input van werksessie #2 heeft geleid tot vijf nieuwe posters.  
Met deze posters zal gewerkt worden in werksessie #3.















