


THEMA’S

Ook in de vierde werksessie van Your Life on Stage is verder  
gewerkt met drie thema’s Werk & Inkomen, Persoonlijke ontwikkeling & 
Scholing en Vitaliteit & Gezondheid.

Net als in de derde werksessie zijn deze thema’s onderverdeeld in vijf posters. 
De posters zijn inmiddels behoorlijk vol, dus het kostte wel even tijd om alles te 
lezen!

De problemen en vragen zijn bij alle thema’s goed in kaart gebracht. Tijdens 
deze laatste sessie van deze serie wordt daarom met name tijd besteed aan 
oplossingen: zowel het aanvullen van oplossingen als het kiezen van de 
belangrijkste.

Vantevoren zijn de oplossingen ingedeeld in 3 categorieën: macro (voor de 
sector), meso (voor organisaties) en micro (op persoonlijk vlak). Dit is te
herkennen aan de kleur waarmee de ‘bollen’ op de posters zijn omcirkeld. 





WERK

Bij dit thema is gesproken over hoe je werk creëert door actief op pad te gaan of 

een part time baan erbij te zoeken, bijvoorbeeld in horeca of lesgeven. Maar ook is 

een tip toegevoegd als ‘zorg dat je je amuseert tijdens het wachten bij de telefoon’.

Gekozen oplossingen:

Macro

Nieuwe podia en professionals die nieuwkomers willen coachen, ondersteunen.

Meso

Meer bundelen en samen oppakken; leerling & meester, kunstenaars verenigen en 

nieuwkomers plek geven binnen bestaande gezelschappen. 

Minder gefragmenteerd te werk gaan.

Micro

Je moet je impulsen kanaliseren en zelf de boel organiseren: de kracht in jezelf 

vinden. Zelf bellen en niet wachten op geld. Netwerken in je sociale netwerk, op 

sociale media, je informatie bijhouden en een agent in de arm nemen.





AFSPRAKEN

Lang werd gesproken over hoe weinig aandacht het onderwerp van contracten, 
honorering maar ook loopbaanontwikkeling krijgt tijdens de opleiding. Als het wordt 
onderwezen, gebeurt dat vaak niet op een interessante manier. Ook in deze sessie 
aandacht voor het inzetten van de CAO en het inzetten van een agent zodat je 
onder betere voorwaarden werkt.

Uit alle oplossingen is gekozen voor:

Macro

Zoek het op in je CAO. Duidelijke richtlijnen, die algemeen bekend zijn of goed te 
raadplegen, zijn de oplossing. Denk hierbij aan een centraal kenniscentrum en 
toegang tot de normeringswaarde voor opdrachtgevers en andere tarieven. 

Ook het belangrijk maken van personeelsbeleid en ontwikkeling binnen 
subsidieaanvragen, wordt genoemd als een oplossing.

Micro

Wordt lid van een branchevereniging en neem een goede boekhouder of 
belastingadviseur in de arm. Kijk naar het gemiddelde bruto salaris van een 
medewerker van het bedrijf dat je inhuurt als benchmark, of zoek het op, op de site 
van de Belastingdienst: Leer beter onderhandelen. 





DOORSTROOM

Bij doorstroom werd het belang van Life long learning toegevoegd en de kans om je talent in 
een andere sector in te zetten. Verder de oproep aan de sector: geeft een nieuwe generatie 
een kans!

Gekozen oplossingen:

Macro

Opleidingen moeten een strengere selectie aan de poort hanteren en niet meer betaald krijgen 
per student. Ook moeten er omscholingsbudgetten komen.

Meso

Het vak “jezelf profileren” moet gedurende de hele opleiding aangeboden worden: aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling van de student. Naast de succesverhalen moeten er juist ook de 
minderen verhalen gedeeld worden en voorbeelden van een andere beroepspraktijk.

Micro

Aangezien we steeds ouder worden is het voor de hand liggend dat je meerdere loopbanen 
hebt in je leven. Je moet dan ook niet bang zijn voor een specialisatie en blijven netwerken.

En je moet je ogen openen voor het inzetten van je vak in een andere sector. Ook een goed en 
breed netwerk kan hier ontzettend bij helpen.





VITALITEIT & 

GEZONDHEID

Neem jezelf serieus als kunstenaar! Dat kwam meermalen terug in de discussie. Toegevoegd 
aan de poster werden tips als ‘Neem vakantie’ en ‘Creëer ontspanning’.

Maar ook: ‘Koop werkkleding en je weet precies wanneer je (thuis) werkt’.

Gekozen als belangrijkste oplossingen:

Macro

Gebruik de kennis en kunde uit andere sectoren en branches. 

Meso

Werk binnen een organisatie aan het vertrouwen: Zorg voor een vertrouwenspersoon, wees 
assertief en luister goed als mensen zeggen dat het niet meer gaat.

Micro

Je moet zelf kunnen bepalen hoe je informatie wilt ontvangen. Dit kan door je voicemail uit te 
zetten, of in te spreken wanneer je wel bereikbaar of beschikbaar bent 
(verwachtingsmanagement) maar ook door een agent in dienst te nemen en alles door te 
schakelen.

Je moet jezelf als kunstenaar serieus nemen en ook nee durven zeggen tegen slecht betaald 
werk of iets dat je liever niet wilt doen. Niet bang zijn voor negatieve bijklanken als je hulp 
zoekt.





PROFESSIONELE ONTWIKKELING

& SCHOLING

Blijf nieuwsgierig! Was de toevoeging aan deze poster die al vol staat met vele 

tips.

Van de oplossingen werd met stip gekozen:

Meso

Men moet zich collectief organiseren en goede voorbeelden delen. Maar ook 

van slechte voorbeelden delen met vakgenoten, kan men leren.

Micro

Je moet bewust zijn van eigen competenties en je verantwoordelijkheden 

nemen. Neem je eigen persoonlijke ontwikkeling onder de loep en kijk wat past 

bij je persoonlijkheid. Daarnaast kun je prima gebruik maken van elkaars 

talenten.



HOE VERDER?

De inzichten uit alle vier werksessies 

worden samengevoegd tot één 

document en zijn te vinden op 

yourlifeonstage.nl


