
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde 

 

Gericht aan  
 

Gedeputeerde Poepjes   

Inleidende toelichting De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit heeft ook grote 
invloed op de bedrijfsvoering van culturele instellingen en de toekomst van 
zzp’ers in de culturele sector.  
 
Het handteren van de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur is 
hierbij een doorlopend proces. Het blijven door ontwikkelen en toepassen 
van de Fair Practice Code is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele 
culturele sector: werkgevers, opdrachtgevers, werknemers, kunstenaars, 
zelfstandigen, organisaties en overheden. De aandacht voor de situatie van 
zzp’ers zou hierbij wat de PvdA betreft extra benadrukt mogen worden, met 
name na de zware corona periode.  
   
Tijdens de Kennisbijeenkomst “veranderende arbeidsmarkt in Friese culturele 
Sector” op 9 december 2022 is een onderzoek van de gemeente en provincie 
Groningen gepresenteerd. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de 
totale meerkosten die de toepassing van de Fair Practice Code met zich 
meebrengt. 
 
Kern van de vragen bij dit onderzoek was:  

- Wat zijn de totale meerkosten die de toepassing van de fair Practice 
Code met zich meebrengt voor culturele instellingen met een 
meerjarige subsidie van de gemeente en/of de provincie, uitgaande 
van een ongewijzigd aanbod? 

- Hoe verhoudt de beloning van zzp’ers en ander ingehuurd personeel 
bij deze culturele instellingen zich? 

Een vergelijkbaar onderzoek zoals van de gemeente en provincie Groningen is 
ook in een aantal andere steden in Nederland uitgevoerd.  
 
Ten aanzien van het onderzoek van de gemeente en provincie Groningen zien 
wij twee opmerkelijke uitkomsten: 

• De meerkosten worden in 2019 en 2021 gemiddeld door 59% 
veroorzaakt door tekortschietende beloning en 41% door onbetaald 
structureel overwerk. 

• Fair pay is vooral bij kleinere instellingen een probleem. 
 
Wij denken dat een Fries onderzoek naar de toepassing van fair Practice Code 
en de Governance Code Cultuur een bijdragen kan leveren aan een 
verbeterde kwaliteit en duurzaamheid van het Friese culturele klimaat en de 
provinciale culturele subsidieregelingen. Wij stellen daarom de volgende 
vragen.  

Vragen 
 

1. Bent u op de hoogte van het in de inleiding benoemde onderzoeken? 
Zo ja, hoe kijkt u aan tegen de gekozen invalshoek “totale 
meerkosten die de toepassing van de Fair Practice Code met zich 
meebrengt”?  

2. Om de verdere ontwikkeling van Fair Practice Code in Fryslan te 
stimuleren kan het wenselijk zijn een soortgelijk onderzoek uit te 



 

 

voeren voor de provincie Fryslân. De uitkomsten kunnen wellicht een 
bijdrage leveren bij het handteren van de Fair Practice Code in 
Fryslân en bij de verdere ontwikkeling van de vierjarig 
subsidieregeling van Nij Poadium. Wat vindt u van dit idee en bent u 
bereid een soortgelijk onderzoek in de provincie Fryslan uit te 
voeren? Zo nee, waarom bent u hier niet toe bereid?  

3. De resultaten van het onderzoek kunnen mogelijk van invloed zijn bij 
de verdere ontwikkeling van de vierjarige subsidieregeling van Nij 
Poadium. Welke mogelijkheden ziet u om de bevindingen van het 
onderzoek in het eerste kwartaal van 2023 te presenteren? 

4. Bij de door de provincie en AccT georganiseerde kennisbijeenkomst 
op 9 december 2022 waren opvallend weinig zzp’ers aanwezig. Een 
doelgroep waarvan de ervaringen belangrijk zijn voor de verdere 
ontwikkeling van de Fair Practice code. Deelt u de suggestie van de 
PvdA dat het goed zou zijn om een vervolgbijeenkomst te 
organiseren voor zzp’ers in de culturele sector in Fryslan, waar 
kennisuitwisseling kan plaatsvinden en ervaringen gedeeld worden 
over het handteren van de Fair Practice Code? Zo nee, waarom niet?   

5. Bent u het met ons eens dat het waardevol is om bij de 
vervolgbijeenkomst de inbreng van culturele ondernemers, 
toezichthoudende bestuurders van cultuurinstellingen en 
producenten te betrekken? Zo nee, waarom niet?   
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