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Vaste commissie SZW
Vaste commissie OCW
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Minister van OCW; Mw. I. van Engelshoven
Minister van SZW; Dhr. W. Koolmees

Betreft: noodzakelijke steunmaatregelen culturele sector

Utrecht, 2 april 2020,

FNV Media en Cultuur heeft met ontsteltenis kennisgenomen van de brief van de minister van OCW
van 27 maart 2020 (23894354) aan de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat zeer veel werkenden in de
culturele en creatieve sector in de kou staan. Vele werkenden in de culturele sector zijn letterlijk de
wanhoop nabij. De Tweede Kamer riep de minister op 12 maart jl. middels de motie Jetten (D66) op
om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector en noemde daar specifiek het grote
percentage freelancers bij. Met name voor die groep worden op korte en op de langere termijn grote
problemen voorzien als gevolg van annuleringen in de periode tot 1 juni 2020 en bij de herstart van
het nieuwe culturele seizoen in augustus /september.
De huidige maatregelen van de rijksoverheid om het coronavirus tegen te gaan zijn noodzakelijk,
maar hebben de creatieve en culturele sector op een ongekende schaal schade toegebracht en zullen
nog maanden schade toebrengen. Het kabinet heeft Nederland belooft ruimhartig te compenseren.
Dat moet ook voor de culturele sector gelden. Dat geldt voor de korte termijn, maar zeker ook voor
de middellange en lange termijn. Veel schade zal ook pas zichtbaar worden of ontstaan in de periode
van herstart van activiteiten en evenementen waar soms al jaren in is geïnvesteerd.
De Sociaal Economische Raad (SER) stelde in 2017 al dat “door de economische crisis en
overheidsbezuinigingen in de afgelopen vijf jaar is de onderhandelings- en inkomenspositie van
werknemers en zzp’ers verder onder druk komen te staan”. Dat maakt de huidige situatie extra
wrang en maakt het extra onbegrijpelijk dat er niet veel ruimhartiger toegang komt tot de regelingen
voor de hele keten.
De minister schrijft in haar brief dat ‘de kabinetsmaatregelen toepasbaar zijn op het gehele culturele
en creatieve veld.’ Dat de minister in haar brief vervolgens zegt ‘met het veld te bekijken welke
aanvullende maatregelen nodig zijn’, verhult slechts dat zij met de uitvoering van de motie Jetten
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nog nauwelijks verder is omdat de financiering voor een doeltreffend aanvullend steunpakket en/of
het inrichten van een sector steunfonds ontbreekt.
Naast de brede maatregelen als de NOW, TOZO en TOGS vraagt FNV de Kamer daarom om de
komende periode te gebruiken om in constructief overleg met de sector tot invulling en financiering
van een sectorspecifiek steunfonds te komen voor de te verwachten problemen op de langere
termijn. De sector verliest op dit moment zijn vertrouwen in de daadkracht van de minister en
toegezegde steun. En ook voor de Creatieve Coalitie en FNV Media & Cultuur wordt het steeds
lastiger om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte vorderingen van de door de minister
ingestelde taskforce.
Onze oproep: zorg voor een adequaat aanvullend steunfonds dat alle werkenden (vast en in de
flexibele schil) op langere termijn de zekerheid biedt dat zij niet (alsnog) worden ontslagen als gevolg
van de coronacrisis. Een fonds van OCW waar werkgevers aanvullende begrotingen kunnen indienen
om de vervolgschade en de kosten van herstart van het nieuwe seizoen af te dekken. Stel daarbij als
voorwaarde dat zij tot 1 juni (zo nodig met ondersteuning vanuit de NOW) de lonen van vaste en
flexibele werknemers doorbetalen. Dit biedt sector ook de waarborg op korte termijn te voorkomen
dat flexkrachten, waarvan er zeer veel zijn, de dupe worden.

Hoogachtend,

Martin Kothman
bestuurder
FNV Media en Cultuur
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