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S A M E N V A T T I N G
De impact van de maatregelen tegen COVID-19 is voor de culturele en creatieve 
sector groot. Het wegvallen van festivals, concerten en het sluiten van theaters en 
musea betekent voor vele zelfstandig ondernemers dat zij hun werk niet of anders 
moeten doen. In opdracht van het DOLCI en gemeente Leeuwarden laat zzp-platform 
Mooiedingenmakers onderzoek doen naar de impact van de maatregelen en de 
mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Het onderzoek is uitgevoerd door Studio 
Zeepsop.

Inventarisatie sector
De basis van dit onderzoek ligt in een vragenlijst welke onder ondernemers in 
de creatieve en culturele sector in Leeuwarden is uitgezet in december 2020. De 
185 respondenten zijn een brede afspiegeling van deze sector. Van kunstenaars 
tot docenten, van technici tot producenten, van marketeers tot managers. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat er een hoge mate van zelfvoorzienendheid is onder 
de ondernemers in deze sectoren: vele ondernemers zijn in multi-inzetbaar, en nemen 
meerder taken op zich. 

De ZZP-er in de culturele en creatieve sector
Vast te stellen is dat er een hoger aantal opdrachten is dan opdrachtgevers: veel 
opdrachtgevers zetten meerdere opdrachten uit bij dezelfde ondernemer(s). In 2020 is 
het aantal opdrachten en opdrachtgevers flink gedaald ten opzichte van 2019, wel is te 
zien dat er een verbetering vanuit de sector verwacht wordt voor 2021. Desalniettemin 
zal dit niet het niveau halen van 2019: een krimp van 39% ten opzichte van 2019 wordt 
hier verwacht. 

Financiële impact maatregelen en landelijke ondersteuningsmaatregelen 
Veel van de ondernemers hebben gebruik kunnen maken van de landelijke 
ondersteuningsmaatregelen, TOZO 1-3. Wel is te zien dat naarmate de regels en 
voorwaarden in de loop van de TOZO-regelingen toenamen, het aantal personen 
wat in aanmerking (dacht) te komen daalde. Een belangrijke pijler hierin blijkt, naast 
de startdatum van het bedrijf en de leeftijdsgrens, het partnerinkomen te zijn. Veel 
ondernemers hebben hun buffers moeten aanspreken of lenen van familie of vrienden. 
Het verlies aan inkomen zorgt voor de helft van de mensen voor een maandelijks ‘gat’ 
van meer dan €500. Verder geeft 42% aan een ‘gat’ van €100 tot €500 te ondervinden. 

Aanpassingen en perspectief 
Een derde van de ondervraagden is tijdelijk in een andere sector gaan werken, van 
totale carrièreswitches is geen sprake. Uit het onderzoek blijkt wel dat het perspectief 
nijpend is, zowel op financieel als op psychologisch vlak. Men noemt een gebrek 
aan waardering, het thuiszitten en het spreken met vakgenoten naast het financiële 
perspectief als redenen voor deze psychologische problemen. 

Ondersteuningsmogelijkheden 
Velen geven aan behoefte te hebben aan educatie. Niet per sé om een ander 
carrièrepad in te slaan, wel om hun bedrijf (en de sector) te verstevigen, om zichzelf 

te ontwikkelen en voor het verbeteren van vakinhoudelijke kennis. Ook kennis over 
regelgeving, fiscale mogelijkheden en subsidies wordt gevraagd.  Verder blijkt een grote 
behoefte aan het onderzoeken van zaken die wél mogelijk zijn. Dit omvat producties 
en projecten maar ook ruimte en contact met andere ondernemers. Daarnaast blijft 
natuurlijk de vraag naar werk en opdrachten bestaan. Er wordt niet specifiek om 
opdrachten gevraagd, wel naar mogelijkheden om contacten te leggen met mogelijke 
opdrachtgevers. 

Tot slot blijft de vraag naar erkenning bestaan, men zou graag naast door de landelijke 
regering ook door de lokale overheid worden aangesproken. 

Aanbevelingen 
Er zijn aanzetten gegeven die een richting kunnen aangeven van mogelijke 
ondersteuning.

Educatie 
Het faciliteren van workshops in de breedste zin van het woord. Van boekhouden tot 
marketing, van vakinhoudelijk tot een ‘meeloopstage’ bij een ander bedrijf. 

Experiment 
• Het stimuleren van bedrijven uit andere sectoren om ondernemers uit de culturele 

en creatieve sector opdrachten te geven. 
• Het beschikbaar stellen van ruimtes: ruimtes om te werken maar ook ruimtes om 

werk te laten zien. 
• Mogelijkheden om de ondernemers te koppelen aan thema’s die binnen de 

gemeente spelen, bijvoorbeeld laaggeletterdheid, armoede of jeugdhulp. Wat als 
we het bedrag van de TOZO inzetten als ‘opdrachtfinanciering’? 

Communicatie
• een platform waarop dit gefaciliteerd kan worden, 
• een periodieke open (online) meeting met gemeente (wethouder) om het gesprek 

met de sector aan te gaan. 

Vervolgvragen
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn een aantal vragen voor vervolgonderzoek 
ontstaan, ook deze zijn in het rapport opgenomen. 
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Inleiding 
De maatregelen rondom Covid-19 zorgen voor impact in verschillende sectoren. De culturele en creatieve sector 
worden flink geraakt door het wegvallen van theater-, museum-, of concertbezoeken, festivals, en überhaupt, 
samenkomsten.  Welke invloed hebben de maatregelen op deze sector op het gebied van werkgelegenheid, financiën 
en ontwikkeling? Zijn de landelijke ondersteuningsmaatregelen toereikend voor deze sector? 
Om te kijken naar de eventuele mogelijkheden om ondersteuning te bieden aan deze sector heeft Gemeente 
Leeuwarden onderzoek laten doen naar de impact van de maatregelen op de sector. Dit om helder te krijgen waaraan 
vanuit de sector zelf behoefte is. Het wordt door de sector gewaardeerd dat de Gemeente dit initiatief neemt, de voor 
dit onderzoek opgestelde vragenlijst werd door ruim 180 professionals ingevuld. 

Onderzoeksanalyse
Om een goed beeld te vormen van de impact van de maatregelen is gestart met een inventarisatie van de sector. 
Hierbij is gekeken naar een zo breed mogelijke scope aan ondernemers die werkzaam zijn in de creatieve en culturele 
sector. Want niet alleen de podiumartiesten worden geraakt wanneer zij niet op kunnen treden, om een optreden 
hangt een enorme organisatie heen die alles mogelijk maakt. Van boekers tot technici, van fotografen tot marketeers. 
Na deze inventarisatie is verder doorgevraagd naar de impact van de Covid-19 maatregelen, op het gebied van 
werk(zaamheden) als ook op financieel gebied. Tot slot is aan de respondenten gevraagd wat zaken zouden zijn 
waarmee zij geholpen zouden zijn, afgezien van (directe) financiële ondersteuning. 

Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal aanbevelingen gemaakt om de creatieve en culturele sector 
ondersteuning te bieden. 

4 | Onderzoeksrapport impact maatregelen Covid-19 culturele en creatieve sector gemeente Leeuwarden 



ONDERZOEKSANALYSE | Inventarisatie sector

Algemene conclusies 
Dit onderzoek is gedaan onder 185 respondenten. Hiervan valt het overgrote 
deel in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar (37%) en boven 50 jaar (29%). Het 
overige deel valt in de categorie 31 tot 50 jaar: er zijn geen respondenten op 
de enquête onder de leeftijd van 20 jaar.  

Meerdere categorieën 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat veel van de ondernemers in meerdere 
categorieën van de culturele en creatieve sector werkzaam zijn. De culturele en 
creatieve sector in Leeuwarden lijkt erg “zelfvoorzienend”: veel van de mensen 
die programmeren, ontwikkelen ook programma’s of zijn daar in ieder geval 
bij betrokken. Er zit veel logische overlap in de ‘taken’: een violist die ook 
les geeft, een artiest die ook producent is. Het lijkt er op dat er veel mensen 
zijn die hun ‘eigen’ concept end-to-end beheren, zij zijn producent maar ook 
marketeer en soms ook artiest. 

Kortom: er is een hoge mate van zelfvoorzienendheid in deze sector in 
Leeuwarden, en een hoge mate van multi-inzetbaarheid. 
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Vervolgvragen naar aanleiding van deze analyse: 

• Wat is de reden dat mensen meerdere taken op zich nemen? Is dit een 
praktische of financiële overweging? 

• Is er een behoefte aan meer afbakening van werkzaamheden en focus, of 
is dit juist een weloverwogen keuze? 

• Kunnen we de sector als geheel naar een hoger level brengen door mensen 
samen te brengen en hen te laten doen waar zij goed in zijn? 

• Is er voldoende ruimte, aanbod en perspectief voor ondernemers om zich 
te ontwikkelen binnen hun vakgebied? 

Grafiek 1 | inventarisatie taken en werkzaamheden sector | Toelichting: zie bijlage 
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“Van drie à vier live optredens per week, naar nul en een bijbaantje 
als pakketbezorger.”
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De ZZP-er

Algemene conclusies
Het overgrote deel (91,8%) van de ondervraagden in het onderzoek is 
ondernemer voor de belastingdienst, en driekwart van de ondervraagden kan 
hier onder normale omstandigheden van rondkomen. 

De verhouding tussen het aantal opdrachten en opdrachtgevers 
Wanneer we kijken naar de verhouding opdrachten en opdrachtgevers is de 
volgende opvallende conclusie te trekken: op basis van de voorgaande jaren  
lijkt het er op dat één opdrachtgever over het algemeen meerdere opdrachten 
aan een ondernemer geeft. Hiermee is een grote impact gemoeid: wanneer 
één opdrachtgever wegvalt, vallen er dus meerdere opdrachten voor de 
ondernemer weg. 
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Vervolgvragen naar aanleiding van deze analyse: 

• Wie zijn de opdrachtgevers die meerdere opdrachten aan de ZZP-er 
geven? Zijn dit bedrijven, organisaties of instanties uit Leeuwarden, of juist 
daarbuiten? 

• Verwacht men voor de komende tijd meer opdrachtgevers te moeten 
verzamelen? Dus meer acquisitie te doen in nieuwe netwerken? 

• Kan de Gemeente Leeuwarden (lokale) opdrachten bevorderen? (lokale) 
Bedrijven aansporen gebruik te maken van lokale ondernemers in de 
creatieve en culturele sector? 

De impact van Covid-19 en het toekomstbeeld van de ZZP-er
Perspectief in de sector is een krimp van 30% in het aantal opdrachten (2019 
- 2021), hoewel de ondernemers over het algemeen over 2021 positiever zijn 
dan over 2020. 

Een verbetering wordt wel verwacht, maar niet naar het niveau van 2019. De 
sector verwacht een -39% krimp, kijkend naar 8+ opdrachten. Voor 2021 
verwacht het merendeel nog steeds meer dan 8 opdrachten te krijgen, maar 
als we kijken naar de verwachting ten opzichte van 2019, lijkt de verwachting 
toch een voortzetting (weliswaar met lichte verbetering) te zijn van 2020. 
Terugkeer naar het niveau van 2019 wordt in 2021 niet verwacht.  

ONDERZOEKSANALYSE | 

Grafiek 2 | Opdrachtgevers en opdrachten 2019-2021 
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“Het voelt of onze sector en met name de ZZP’ers in de steek gelaten 
worden. Als je een partner hebt die ook werkt kun je, ondanks 

enorme inkomstenderving, nergens op steun rekenen.”
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Financiële impact maatregelen 

Algemene conclusies 
Bijna de helft van de ondervraagden (42,3%) geeft aan in de financiële 
problemen te zijn geraakt door de maatregelen rondom Covid-19. Voor 2021 
geeft driekwart van de ondervraagden aan financiële problemen te voorzien. 

Gebruik en toereikendheid landelijke steunpakketen 
Een groot deel van de ondernemers geeft aan wel van één van de regelingen 
gebruik te hebben gemaakt.Vast te stellen valt dat de voorwaarden voor het 
ontvangen van TOZO hier een verschil maken: er is een duidelijke verschuiving 
in de mate van gebruik van de steunpakketten naarmate deze strengere 
voorwaarden hanteren. 

Hier ligt ook meteen de grondslag van de financiële problemen die op moment 
van afname onder meer dan de helft van de ondervraagden leven: de 
voorwaarden voor TOZO zijn dermate beperkend, dat mensen hierdoor naast 
het net vissen. Naast de leeftijdsgrens, en de startdatum van de onderneming  
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is toch wel de meest genoemde oorzaak het partnerinkomen dat meegeteld 
wordt. Hierdoor vallen mensen van twee inkomens terug naar één inkomen, 
terwijl hun de kosten voor huisvesting en huishouding hetzelfde blijven. 

Van de ondervraagden die wel van de ondersteuningsmaatregelen 
gebruikmaken, geeft meer dan de helft (58%) aan dat deze niet toereikend zijn. 
Het gat is groot: de helft van de ondervraagden geeft aan een gat van meer 
dan 500 euro per maand te hebben, en bijna de hele andere helft (42%) heeft 
een gat van 100 tot 500 euro per maand. 

Velen leven in 2020 dan ook van hun buffer of spaarpot. Ook leent een 
gedeelte van hun ouders of familie. Om deze reden geeft dan ook het overgrote 
deel van de ondervraagden aan in 2021 in de financiële problemen te raken: 
de spaarpot raakt leeg, en de buffers zijn op. 

ONDERZOEKSANALYSE | 

Vervolgvragen naar aanleiding van deze analyse: 

• In hoeverre is de levensstijl van de ondernemers aangepast, en is dit 
mogelijk? Verhuizing bijvoorbeeld voor lagere huur, terwijl in Leeuwarden 
er juist een lange wachtlijst staat op betaalbare huurwoningen vanuit de 
woningbouw? 

• Waar zijn de buffers normaal gesproken uit opgebouwd? Komt dit uit 
seizoensgebonden werk zoals festivals, waar in korte tijd gepiekt wordt in 
werkzaamheden en uren? 

Grafiek 3 | Gebruik landelijke ondersteuningsmaatregelen 
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“Je bent vooral in je hoofd bezig, het hele praktische deel valt weg. 
Dat is demotiverend, je ziet zo weinig gevolg van je inzet.”
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Aanpassingen en perspectief 

Algemene conclusies 
Eén-derde van de ondervraagden geeft aan ander werk, in een andere sector 
te zijn gaan doen. Daarnaast geeft tweederde aan dat zij een carrièreswitch 
niet overwegen. 

Tijdelijke oplossingen 
In het jaar 2020 is één-derde in een andere sector gaan werken. Uit de 
antwoorden blijkt deze switch van werkzaamheden van tijdelijke aard: mensen 
zijn als pakketbezorger, klantenservicemedewerker of bij de GGD aan het 
werk gegaan om een ietwat stabiele stroom aan inkomsten te verkrijgen. 

Opvallend is wel dat, hoewel de helft niet kan rondkomen op dit moment en 
financiëel behoorlijk aan het kelderen is, tweederde van de ondervraagden 
geen ander werk is gaan doen. Het lijkt erop alsof de ondernemers de bui 
wel even uit zitten: de bui duurt alleen nu wel heel lang. Dit kan ook iets over 
de financiële positie van tweederde van de ondernemers zeggen: mogelijk is 
het dus voor een groot deel van de ondernemers haalbaar om tijdelijk zonder 
inkomsten te zitten, of rond te komen van minder inkomsten door middel 
van de landelijke ondersteuningsmaatregelen. Maar het niet switchen van 
werkzaamheden kan ook een andere reden hebben: een laag aanbod aan 
(tijdelijke) banen en een overvloed aan sollicitaties. Misschien wilden meer 
mensen wel een tijdelijke baan nemen, maar is dit niet gelukt. 

Perspectief 
Voor het jaar 2021 zijn de ondernemers over het algemeen iets positiever, 
maar halen zij bij lange na niet de omzet van 2019. Het perspectief is daarom 
nijpend. Zowel op financiëel vlak, als ook op psychologisch vlak. 

Veelgenoemde argumenten voor dit sombere perspectief op psychologisch vlak 
zijn het gevoel te krijgen niet gehoord te worden, in de steek gelaten worden, en 
niet belangrijk genoeg te zijn. Daarbij noemen een aantal wel dat dit onderzoek 
hun positief stemt, en een eerste stap in de goede richting is. Af te vragen valt 
of het gevoel niet belangrijk genoeg te zijn en niet gehoord te worden een direct 
verband heeft met de Covid-19 maatregelen, of dat dit al een langer probleem 
is waar nu nog meer de nadruk op gelegd wordt. Er is een grote behoefte aan 

duidelijkheid en een (langere) termijn perspectief waarop gebouwd kan 
worden. Ondernemers zijn inmiddels gewend om flexibel te zijn en om te 
schakelen, maar verwachten daarbij wel dat de omschakeling dan resultaat 
oplevert, en niet nogmaals omgeschakeld moet worden. Daarnaast geeft de 
sector aan graag weer aan het werk te willen. Het nijpende perspectief zit hem 
dan ook voor een gedeelte in het stil thuis zitten, en niet iets van de grond 
kunnen krijgen: hierdoor wordt men rusteloos, gedemotiveerd en depressief. 

Ambitie en ondersteuning 
Een groot deel van de ondernemers geeft aan zich wel te willen verdiepen 
in het bijleren van skills, omscholing of bijscholing, en dat ze hierbij graag 
ondersteuning zouden willen hebben. Ook ondersteuning bij het vinden 
en aanvragen van fondsen en regelingen, netwerkbijeenkomsten, en een 
duidelijkere communicatie over de mogelijkheden voor de creatieve en 
culturele sector tijdens Covid-19 wordt veelal genoemd.  Hieruit is de conclusie 
te trekken dat veel ondernemers actief bezig willen zijn, de mogelijkheden 
van werkveldverbreding of het aanboren van een nieuw werkveld aan het 
verkennen zijn, en er een kans ligt om mogelijke verbreding of verdieping van 
de creatieve en culturele sector te kunnen ondersteunen. Hieronder gaan we 
iets dieper in op deze verschillende onderdelen van ondersteuning. 

Educatie
Veel ondernemers geven aan behoefte te hebben aan educatie, hiermee wordt 
dan direct niet gedoeld op omscholing. Aangegeven wordt dat er behoefte (en 
tijd) is om een betere ondernemer te worden. Dit kunnen dus (vak)opleidingen 
zijn, maar ook cursussen op gebied van (online)marketing of boekhouding, 
oftewel: bedrijfsvoering. Een aantal van de ondervraagden geeft overigens 
wel aan behoefte te hebben aan opleidingen buiten het eigen (/huidige) 
vakgebied. Er is behoefte aan loopbaanbegeleiding, het in kaart brengen van 
competenties, en coaching. 

Verder noemt men de subsidiemogelijkheden als een onderwerp waarover 
meer informatie of ondersteuning gewenst is. Veel ondernemers in de culturele 
en creatieve sector zijn goed in staat om ‘zelf’ werk te creëren, ze bruisen 
van de ideeën. Maar, op zakelijk gebied en dan met name als het gaat om 
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Vervolgvragen naar aanleiding van deze analyse: 
• Is er genoeg (tijdelijk) aanbod van banen in de gemeente, en hoe kan de 

gemeente hierop inspelen? 
• Hoe kan de gemeente Leeuwarden bij de ondernemers inspelen op het 

slepende gevoel dat de culturele en creatieve sector niet belangrijk genoeg 
is? 

• Welke mogelijkheden voor bijscholing, subsidies, en netwerkbijeenkomsten 
liggen er al en hoeveel wordt daar gebruik van gemaakt? Hoe zit het 
met de vindbaarheid en communicatie hierover, en waar liggen de 
onduidelijkheden? 

• Is het mogelijk om lokaal meer langere termijn kaders te stellen voor deze 
sector, of meer duidelijkheid te geven voor periodes? 

Aanpassingen en perspectief 

financiering loopt het dan stuk. Men vind het lastig om de juiste fondsen of 
financieringsmogelijkheden te vinden en als dat al lukt, is het schrijven van een 
subsidieaanvraag ook nog eens een vak apart.  

(Psychische) ondersteuning/netwerk/verbinden
Wat ook genoemd wordt zijn de psychische problemen die op beginnen te 
spelen. Het steeds wisselende vooruitzicht begint parten te spelen en sommige 
van de ondervraagden geeft aan het uitzicht op verbetering te verliezen. Ook 
het samenkomen met andere ondernemers in de sector wordt erg gemist. De 
sparringsmomenten, het uitwisselen van ideëen en het ontwikkelen van ideëen. 

Experiment
Men is liever bezig dan in de ‘bijstand’. Hieruit komen verschillende wensen 
tot experimenten naar voren. Eerder werd al genoemd dat er behoefte is aan 
netwerken met andere ondernemers maar ook met potentiële opdrachtgevers. 
Het is erg waardevol om van elkaar te weten waar men mee bezig is, soms 
lopen projecten met eenzelfde doel naast elkaar zonder dat men het van elkaar 
weet, koppelingen kunnen er voor zorgen dat het geheel nog beter wordt. 
Ook zorgt dit uitwisselen van ideeën ervoor dat het bruist. De vraag is er dan 
ook naar fysieke ruimte waar gewerkt kan worden (sommige ondernemers 
beschikken niet over een ruimte die bijvoorbeeld groot genoeg is om met 
voldoende afstand hun workshops te kunnen geven). Maar dus ook ruimte om 
elkaar te ontmoeten, te inspireren en werk te laten zien. 

Inspiratieplaatsen worden ook genoemd. Veel van de ondernemers in de 
creatieve en culturele sector komen elkaar tegen op evenementen binnen 
deze sector, nu deze zijn weggevallen, vallen ook deze contactmomenten 
weg. Gevraagd wordt ook om een plaats waar juist (door de sector zelf) ook 
gezocht kan worden naar de invulling van ‘wat er wel kan’. De hele sector 
moet ‘omschakelen’ en de een is hier beter/sneller in dan de ander. Er zijn 
zeker nog mogelijkheden, maar hiervoor is het nodig de handen in elkaar te 
slaan, te brainstormen en te kunnen experimenteren. 

Dan is er nog de platte vraag naar opdrachten. Er zijn een heel aantal 
opdrachten binnen de sector weggevallen, er kan invulling gevonden worden 
door te kijken naar mogelijkheden om in andere sectoren aan de slag te gaan. 

Dit is dan niet direct in het uitvoeren van ander werk, maar om de kennis, 
kunde en vaardigheden van de creatief en cultureel ondernemers in andere 
sectoren in te zetten. 

Erkenning
Uit het onderzoek blijkt dat er op verschillende vlakken onduidelijkheid heerst. 
Enerzijds gaat dit om onduidelijkheden rondom de landelijke steunpakketten of 
de fiscale mogelijkheden. Dan is er ook de vraag hoe de landelijke maatregelen 
in de gemeente worden doorvertaald, kortom, wat is de lokale impact, er is 
vraag naar deze vertaalslag. Ook wordt waardering voor de sector genoemd, 
en dan specifiek vanuit overheid (in dit geval gemeente). Het gaat dan om 
zaken als communicatie naar en met de sector. De sector is zwaar geraakt 
en heeft het zwaar en voelt zich soms niet voldoende gezien/gesteund. Dit zit 
waarschijnlijk in een stukje communicatie, het merendeel van de communicatie 
rondom de maatregelen komt vanuit de landelijke overheid. 

Het onderwerp perspectief wordt hier ook aangesneden door de 
ondervraagden. Als er straks versoepelingen komen, of als de situatie nog 
een tijd blijft zoals hij is, wat gaat de gemeente dan doen? Dit soort vragen 
worden veel gesteld, de ondernemers geven hier zelf ook al aan dat dit vragen 
zijn die lastig of niet te beantwoorden zijn. In feite is het dus de vraag om 
communicatie vanuit de Gemeente. 

ONDERZOEKSANALYSE | 
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“

“Ik zou graag coaching willen, een plek om mijn situatie voor 
te leggen, waar gebrainstormd kan worden, waar eventuele 
samenwerkingen kunnen ontstaan en iemand die me kan helpen om 

een bepaalde werkflow te behouden.”
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Mogelijke oplossingen 

Vanuit de analyse van het onderzoek rollen een aantal aanbevelingen. 
De sector heeft goede inhoudelijke feedback gegeven en genoeg 
aanknopingspunten teruggegeven om samen verder te komen. Hieronder 
worden deze aanbevelingen per onderwerp uiteengezet. 

Perspectief
Er kan op diverse manieren ingespeeld worden op de behoefte aan perspectief. 
Vanuit de vraag van de ondernemers om zich verder te ontwikkelen, en de 
behoefte om verdieping in werkzaamheden, en uberhaupt werkzaamheden 
te hebben, zou een mogelijkheid kunnen zijn het creëren van leerplaatsen, 
binnen bedrijven in de gemeente of bij andere ondernemers in de sector. Deze 
leerplaatsen voor professionals worden elders in het land ook al gedaan: 
het initiatief Dagstage, waarin ondernemers bij een ander bedrijf een dag 
meelopen, is al een groot succes. 

Daarnaast is het aanbieden van online workshops in verschillende gebieden 
een goede oplossingen voor de onduidelijkheid en verduidelijking van 
regelingen, omdenken, kennis over boekhouding of marketing bijvoorbeeld. 
Dit zou gegeven kunnen worden door experts en ondernemers uit de sector 
zelf, waardoor werkgelegenheid wordt gecreërd en waardering uitgesproken 
wordt. Ook rijst de vraag in hoeverre het mogelijk is om budgetcoaching aan te 
bieden aan de mensen die nu niet rond kunnen komen.  

Tenslotte is er de mogelijkheid om kortingen aan de ondernemers aan te bieden 
op het gebied van vakopleidingen, opleidingsbudget of loopbaanbegeleiding. 

Experiment
Om de creatieve en culturele sector meer aan het werk te houden, is het 
mogelijk om te kijken naar het inzetten van deze ondernemers op nieuwe 
gebieden. De gemeente kan hierin een pioniersrol hebben, of dit stimuleren 
naar het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door een lokale “subsidie” te verstrekken 
waarin een percentage van het uurloon van de lokale ondernemer betaald 
wordt vanuit de gemeente. Zo stimuleer je het bedrijfsleven om meer mensen 
lokaal in te huren, en gaan de ondernemers er niet op achteruit in uurloon. 

Daarnaast is het beschikbaar stellen van ruimtes een aanbeveling. Dit kunnen 
werkruimtes zijn, maar ook ruimtes die nu leeg staan. Ruimtes kunnen gebruikt 
worden als kantoor/atelier/workshopruimte maar ook als expositieruimte. 
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld lege winkelruimtes, maar ook openbare 
ruimtes of zelfs het stadskantoor. 

Ten slotte is het uitzetten en ontwikkelen van opdrachten op thema’s die 
binnen de gemeente spelen, bijvoorbeeld armoede, laaggeletterdheid of 
jeugdhulp. Creatieve en culturele ondernemers kunnen met een frisse blik aan 
de slag met dergelijke thema’s.

Nu krijgt een ondernemer een TOZO en zit diegene zonder opdrachten. Wat als 
we het bedrag van de TOZO nu inzetten als “opdrachtfinanciering”? Met een 
budget van 1000 euro is het mogelijk om met het uurloon van de ondernemer 
te gaan kijken hoeveel uren deze dan voor een opdracht kan werken. Dit zou 
gemiddeld op een halve dag tot een dag in de week aankomen, en daardoor 
houdt de ondernemer de mogelijkheid om andere opdrachten aan te nemen, 
om niet in te leveren op uurloon (fair practice code), maar om wel werk te 
verzetten, en dit bedrag ook echt als opdrachtgeld aan te kunnen nemen. 

Dit mes snijdt aan meerdere kanten: de culturele/creatieve sector heeft 
opdrachten en kan (gekoppeld aan bestaande instanties) werken aan de 
leefbaarheid binnen de gemeente. Hierdoor speel je in op de behoefte aan 
erkenning en waardering, de behoefte om te werken voor het geld in plaats 
van het zo te krijgen en maar thuis zitten te wachten, en rollen er waarschijnlijk 
een grote hoeveelheid innovatieve oplossingen uit deze samenwerkingen. 

Hierin zien we de mogelijkheid om dit op experimentele basis aan te gaan met 
bijvoorbeeld 50 ondernemers in de eerste maand, en hierna een analyse te 
maken. 

A A N B E V E L I N G E N  | 
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Erkenning
Er is behoefte aan contact, duidelijkheid en gehoord worden. Een goede 
eerste opstap om in deze behoefte te voorzien zijn periodieke (maandelijkse) 
open (online) meetings met de wethouder Cultuur: in gesprek met de sector. 
Een moment om vanuit de gemeente aan te geven waar men mee bezig is, om 
vragen te stellen aan de sector en om antwoord te geven op vragen vanuit de 
sector. 

Daarnaast is een ‘loket’, marktplaats of platform faciliteren waar uitwisseling 
kan plaatsvinden een mogelijkheid. Een plek waar men zich kan presenteren 
aan potentiële opdrachtgevers. Dit kan ook een plaats zijn waar men informatie 
kan vinden over verschillende onderwerpen,  of waar men ‘collega’s’ 
ontmoet en kan sparren. Een mogelijkheid is het inzetten van de website van 
Mooiedingenmakers om deze opties te faciliteren. 
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Totaal aantal respondenten: 
185

Leeftijd
onder 20    0%
20-30   36,8%
31-40   21,6%
41-50   13%
boven 50   28,6%

Beroep (meerdere antwoorden per categorie)

Uitvoerend podiumartiest
Direct podium ondersteunend 
• Bouw (podium/decor)
• Technici (geluid, video en licht)
• Horeca
• Vrijwilligers(-werving/ -coördinatie)
• Vormgeving
Productie
• Organisator
• Programma (maker/-meur)
• Ontwikkelaar (bijv theatermaker)
• Veiligheid
• Boeker
• Producent
• Tourmanager
• Projectmanager
• Stagemanagement
• Zakelijk/artistiek management
Umfeld
• Marketing
• Communicatie
• Fotografie 
• Webdesign
• Grafisch vormgever
Kunstenaar
• Schilder
• Beeldhouwer
• Dichter
• Fotograaf
Educatie
• Docent (school)
• Lezingen/ workshops
• Docent (uitvoerend)
Creatief zelfstandig (overig)
• Sociaal ondernemer
• Creatief ondernemer
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Opdrachtgevers
Geen     3,8%
1-3      11,7%
4-7      32,1%
8+       52,7%

Geen     6,0%
1-3      48,4%
4-7      20,7%
8+       25,0%

Geen     7,1%
1-3      32,6%
4-7      28,8%
8+       31,5%

2019 

2020

2021

Opdrachten
Geen    3,2%
1-3       6,5%
4-7     15,&%
8+       74,6%

Geen     7,1%
1-3      33,9%
4-7      25,7%
8+       33,3%

Geen     4,9%
1-3       24,6%
4-7       26,8%
8+        43,7%

Ben je ondernemer voor de belastingdienst? 
Ja   91,4%
Nee   8,6 %

Gemiddeld aantal uren 
111* 
Na analyse concluderen we dat hier zowel af en toe het aantal 
uren per week als af en toe het aantal uren per maand ingevuld 
is. Dit kan een vertekend beeld geven. 

Zijn je inkomsten normaal gesproken voldoende om rond te 
komen? 
Ja   75%
Nee   25%

Opdrachten en opdrachtgevers 2019-2021

 

25
29

47

34

29

38
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Ben je door de maatregelen rondom Covid-19 in de financiële 
problemen geraakt? 
Ja    42,7 %
Nee    57,3 % 

Verwacht je financiële problemen het komende jaar? 
Ja    74,3 %
Nee    25,7 % 

Meest genoemde redenen hierbij: 
• Opraken van buffers
• Een jaar was nog te doen
• onzekerheid over opdrachten en opdrachtgevers 

Waarom ben je in de problemen geraakt (door maatregelen) of 
hoe heb je het opgelost? 
Meest genoemde argumenten
• Geen spaargeld op kunnen bouwen
•  krappe sector: weinig vet op de botten, reserves snel op
•  Lagere tarieven in Noord NL
•  Geld geleend van ouders/familie
•  In andere sector gaan werken (risico want: verlies 

vakmensen in de sector)
•  Mentaal zwaar (ivm onzekerheid, financieel en als 

ondernemer)
•  opdrachtgevers stellen zaken uit (ws vanwege 

onzekerheid in andere sectoren)
•  Proberen te creëren maar concepten moeten steeds 

worden aangepast (3x zoveel tijd voor een concept, en 
dan gaat het niet door, maar inkomsten zijn er niet)

Maak(te) je gebruik van de landelijke ondersteunings-
maatregelen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

In de reacties genoemd: 
• Het voelt of onze sector en met name de zzp’ers in de 

steek gelaten worden. Als je een partner hebt die ook 
werkt kun je, ondanks enorme inkomstenderving, 
nergens op steun rekenen.

•  Samenwonende partner die recht heeft op 
studiefinanciering (een LENING!!). Maar ook als de 
partner een beroep zou doen op maximale lening is het 
niet voldoende. 

• Mijn partner heeft een startersbaan in het onderwijs, dus 
vanaf TOZO2 niet meer in aanmerking gekomen. Dat 
betekende interen op de spaarrekening. 

• Mijn partner verdient ‘te veel’ om voor een tozo in 
aanmerking te komen.

• Verdienende partner, normaliter draag ik 1500 bij aan 
gezamenlijk huishouden, nu 500

• Partner inkomen. Vaste lasten kunnen gelukkig blijven 
betaald. Verder moet ik aanspraak maken op mijn 
gespaarde ‘pensioen geld’ 

• Omdat mijn partner en ik net 100 euro teveel verdienen 
per maand 

• Ik leef nu meer op het inkomen van mijn partner en teer 
in op mijn reserves

• Doordat mijn partner €100 ‘teveel’ verdiende, viel 
er ineens €1500 per maand weg. Dat zijn een hoop 
boodschappen, vaste lasten etc.
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Indien je gebruikmaakt van de landelijke ondersteunings-
maatregelen, is dit genoeg om te voorzien in je 
levensonderhoud? 
Ja    41,7 %
Nee    58,3 % 

Indien de landelijke ondersteuningsmaatregelen niet genoeg 
zijn om te voorzien in je levensonderhoud, hoe groot is het gat 
per maand? 
Minder dan EUR 100    2,4 %
EUR 100 - EUR 500  47,6 % 
Meer dan EUR 500  50,0 %

Toelichting op financiële impact bij geen recht op landelijke 
ondersteuning
Unieke reacties: 
• Mijn opdrachten zijn voor zeker 90 procent verdwenen 

door de maatregelen, maar ik ik ontvang geen 
ondersteuning. 

• Met de partner toetsing erbij hadden wij geen recht meer 
op de Tozo,terwijl mijn vriendin maar net meer verdiend 
dan het toegestane maximum. Je financiën (uitgaven) zijn 
toegespitst op 2 inkomens, dan valt het hoogste inkomen 
weg.

• Ik voldoe er niet aan, alle extra’s zijn weg. Spaarpot is 
leeg. 

• Ik sta bij de KVK ingeschreven vanaf 1-1-2020, 
voor de ondersteuning moet je voor die datum staan 
ingeschreven.

• Was ik een jaar ouder geweest dan kreeg ik wel genoeg 
om rond te komen

• Mijn echtgenoot heeft een fulltime baan waardoor ik geen 
recht heb op financiële ondersteuning. Iets wat nog een 
ontzettend ouderwetse regeling is! 

• Mijn vriendin met een vast contract betaalt nu meer 
per maand aan vaste lasten en ikzelf snoep van mijn 
spaargeld. 

• Omdat mijn partner en ik net 100 euro teveel verdienen 
per maand 

• Ik leef nu meer op het inkomen van mijn partner en teer 
in op mijn reserves



In hoeverre is je werk veranderd door de maatregelen rondom 
Covid-19?
Unieke reacties:
• Het is meer dan 75% verminderd tegenover 2019. 
• Enorm, van 3 a 4 live optredens per week, naar 0 en een 

bijbaantje als pakketbezorger. 
• Er is veel weggevallen. En daar waar ik eerst een 

goedlopend bedrijf had, waarbij ik ‘vol’ zat, heb ik nu 
soms te weinig werk. 

• Eigenlijk niets kan doorgaan. Daarnaast houd je toch 
hoop en blijf je voorbereiden en verschillende scenario’s 
uitwerken. 

• Je bent vooral in je hoofd bezig, het hele praktische deel 
valt weg. Dat is demotiverend en je ziet zo weinig gevolg 
van je inzet.

• Ik werkte eerder deels ongeveer 50% van mijn tijd voor 
organisaties en instanties en 50% van mijn tijd voor 
evenementen, festivals en als uitvoerend muzikant. De 
tweede 50% is dit jaar vrijwel volledig komen te vervallen 
en dat lijkt in 2021 niet anders te zijn. Een deel van de 
misgelopen inkomsten zijn gecoverd door TOZO, een 
ander deel heb ik zelf gecoverd door meer opdrachten 
aan te nemen bij organisaties en instanties.

• Ik ben ander werk gaan doen, wat mijn kosten dekt, maar 
waar ik veel minder voldoening uit haal. Het is in een 
totaal andere sector

• Ik heb uit angst voor geen werk te veel werk aangenomen 
waardoor ik heel, heel (ongezond?) hard heb moeten 
werken

• Ik heb mijn onderneming op pauze moeten zetten.
• Het werk is niet veranderd, er is geen werk

Ben je ander werk (in een andere sector) gaan doen? 
Ja    35,2 %
Nee    64,8 % 

Overweeg je een carriéreswitch of opleiding? 
Ja    35,5 %
Nee    64,5 % 

Zie je perspectief in je werkzaamheden?
Conclusies uit lange antwoorden:  
• duidelijkheid is belangrijk, vooral op een iets langere 

termijn, dan kan er rekening mee gehouden worden 
• De ‘sector’ lijkt gewend te zijn zich aan te passen 
• Weinig mensen geven aan geen perspectief te zien: over 

het algemeen positief
Wel wordt waardering en ondersteuning genoemd om dit 
perspectief vast te kunnen houden 

Wat zijn zaken waarbij je ondersteuning zou willen krijgen? 
Unieke reacties:
• Educatie 
• Subsidiemogelijkheden (informatie over mogelijkheden en 

ondersteuning bij aanvragen van)
•  (om)scholingsmogelijkheden/loopbaanmogelijkheden
• Psychologische ondersteuning (wbt uitzichtloosheid, 

vastlopen, omschakelen)
• Fiscaliteiten /consequenties (&regelingen!)
• Meer lokale duidelijkheid (doorvertaling regelingen door 

gemeente/lokale instanties)
• Een ‘vrijplaats’ - plek voor creatie  (+budget)
• Ruimte voor netwerk & onderzoek
• Initiatief vanuit gemeente voor wat WEL mogelijk is 

(soepel omgaan met aanvragen etc)
• Bieden van perspectief op lokaal niveau: hoe gaat 

gemeente LWD om met maatregelen, concretiseren van 
landelijk beleid

• Communicatie vanuit gemeente, empathie, gezien 
worden, erkenning en waardering

• Hulp/enige voorrang/creatie van banen voor sector
• Stimuleren van (nieuwe) samenwerkingen
• Rruimtes beschikbaar stellen
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Zijn er verder zaken die je kwijt wilt?
Unieke reacties:
• Impact op de sector: jonge makers (stimulans om ze te 

(blijven) enthousiasmeren), bieden van enig perspectief 
binnen de sector (buiten commercie) ‘we(gemeente) doen 
er alles aan’ dus/’ga ervoor’ 

• Het voelt alsof de sector er niet voldoende toe doet
•  Imago van de sector lijkt te zijn dat uitgaan niet (veel) 

meer is dan ‘dom zuipen’. Erkenning van deze sector, de 
ontwikkelingen, wat er voortkomt uit ‘de nacht’. Gehoord 
worden, duidelijk maken en erkennen dat de sector meer 
is dan alleen het platte uitgaan, en hoe belangrijk dat ook 
is voor een stad als LWD. 

• De culturele en creatieve sector hebben LWD zoveel 
gebracht, en er kan nog zoveel meer ontstaan, juist nu!! 

• Onze ‘iconen’ zijn niet de mensen die er bij stonden en er 
naar keken, maar juist diegenen die op durfden te staan

• Leeftijdsdiscriminatie TOZO
• LOF kerstpakket: TOP! (waarom is er niet zoiets vanuit de 

Gemeente?)
• Zorg dat de sector aantrekkelijk blijft voor ‘jonge’/nieuwe 

ondernemers, perspectief bieden, RUIMTE MAKEN 
(gevestigde orde), waardering geven (hoeft niet in geld! 
wel in mogelijkheden). 

• Er voor zorgen dat de ‘sector’ dusdanig blijft draaien dat 
het, als het straks weer kan, het nog steeds levensvatbaar 
is (op het niveau wat we hadden) Er dus voor zorgen dat 
perspectief en urgentie (erkenning) wordt uitgesproken 
(en mogelijk gemaakt wordt!) 


