
 

Schriftelijke vragen rechtspositie personeel Kunstbedrijf Arnhem 

In het ondernemingsplan van het Kunstbedrijf Arnhem wordt uitgegaan van een nieuwe rol voor 

het bedrijf, die van regisseur. Het kunstbedrijf vindt dat dat betekent dat zij als werkgever 

afscheid moet nemen van de docenten. Zij moeten als zelfstandig ondernemer (zzp’er) aan de 

slag gaan. De PvdA en de CU hebben eerder gevraagd om naar opties te kijken voor het 

personeel. Een deel van het personeel was namelijk nog in dienst van de gemeente. Dit was een 

oneigenlijke situatie, een erfenis van de verzelfstandiging van het Kunstbedrijf. Het voorgestelde 

besluit om alle docenten te ontslaan vindt de PvdA echter kortzichtig.  

 

In mei 2014 werd door de sociale partners van de sector Kunsteducatie de noodklok geluid 

vanwege de groter wordende problematiek rond de inzet van zzp’ers bij de Centra voor de 

Kunsten in Nederland. Door het personeel als zzp’er aan de slag te laten gaan betaalt een 

Centrum voor de Kunsten al snel 25 tot 40 procent minder voor dezelfde werkzaamheden die 

een zelfstandig docent ten opzichte van een werknemer verricht. Deze besparing is mogelijk 

doordat zzp’ers met een lager uurtarief genoegen moeten nemen dan het bruto uurloon van een 

werknemer.  

 

Met een te laag uurtarief kan de zzp’er zijn pensioenvoorziening en sociale verzekeringen als 

arbeidsongeschiktheid niet regelen. Ook is het de vraag of de docenten voldoende uren kunnen 

maken om aan het criterium te kunnen voldoen voor fiscale voordelen, zoals de 

ondernemersaftrek, en wat de consequenties zijn bij verschillende soorten dienstverbanden. Het 

gevolg van ondernemerschap is ook dat docenten zelf kiezen waar de lessen worden gegeven. Of 

de docenten als zzp’ers hun lessen zullen blijven aanbieden in Rozet is de vraag. Er zijn 

voorbeelden van gemeenten waarin kostbare cultuurpanden leeg staan omdat de huren te hoog 

zijn, zoals de Muzerij in Den Bosch.  De PvdA heeft daarom de volgende vragen: 

 

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het 

personeel van het Kunstbedrijf?  

 

2. Is er naar een alternatief gekeken voor het personeel waarbij al het personeel onder de 

cao Kunsteducatie valt? Kan het college de raad voorzien van een financiële 

doorrekening van dit alternatief? 

 

3. Is het college bekend met de bezwaren van de sociale partners in de sector 

Kunsteducatie ten aanzien van zzp-constructies bij de Centra voor de Kunsten in 

Nederland? Hoe vertaalt het college dit naar de Arnhemse situatie?  

 

4. Hoe hoog zal de huur van Rozet worden voor de docenten van de verschillende 

disciplines?  

 

5. Is het aannemelijk dat docenten met de uurtarieven die zij kunnen vragen de huur op 

kunnen brengen van Rozet?  (het uurtarief dat docenten kunnen vragen voor hun lessen 

ligt tussen de 35 en 50 euro volgens de sociale partners) 

 

6. Welke mogelijkheden ziet het college om verslechtering van de arbeidspositie van het 

personeel van het Kunstbedrijf te voorkomen?  
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Geachte voorzitter en leden, 

 

Mevrouw Martien Louwers (PvdA-fractie) heeft ons bij brief, ingekomen op 5 januari 2015, schriftelijk 

vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de politieke maandag van de 

gemeente Arnhem 2014 over Rechtspositie personeel Kunstbedrijf Arnhem.  

 

Onderstaand vindt u de integrale tekst van de vragen. 

 

In het ondernemingsplan van het Kunstbedrijf Arnhem wordt uitgegaan van een nieuwe rol voor het 

bedrijf, die van regisseur. Het kunstbedrijf vindt dat dat betekent dat zij als werkgever afscheid moet 

nemen van de docenten. Zij moeten als zelfstandig ondernemer (zzp’er) aan de slag gaan. De PvdA 

en de CU hebben eerder gevraagd om naar opties te kijken voor het personeel. Een deel van het 

personeel was namelijk nog in dienst van de gemeente. Dit was een oneigenlijke situatie, een erfenis 

van de verzelfstandiging van het Kunstbedrijf. Het voorgestelde besluit om alle docenten te ontslaan 

vindt de PvdA echter kortzichtig.  

In mei 2014 werd door de sociale partners van de sector Kunsteducatie de noodklok geluid vanwege 

de groter wordende problematiek rond de inzet van zzp’ers bij de Centra voor de Kunsten in 

Nederland. Door het personeel als zzp’er aan de slag te laten gaan betaalt een Centrum voor de 

Kunsten al snel 25 tot 40 procent minder voor dezelfde werkzaamheden die een zelfstandig docent 

ten opzichte van een werknemer verricht. Deze besparing is mogelijk doordat zzp’ers met een lager 

uurtarief genoegen moeten nemen dan het bruto uurloon van een werknemer.  

 

Met een te laag uurtarief kan de zzp’er zijn pensioenvoorziening en sociale verzekeringen als 

arbeidsongeschiktheid niet regelen. Ook is het de vraag of de docenten voldoende uren kunnen 

maken om aan het criterium te kunnen voldoen voor fiscale voordelen, zoals de ondernemersaftrek, 

en wat de consequenties zijn bij verschillende soorten dienstverbanden. Het gevolg van 

ondernemerschap is ook dat docenten zelf kiezen waar de lessen worden gegeven. Of de docenten 

als zzp’ers hun lessen zullen blijven aanbieden in Rozet is de vraag. Er zijn voorbeelden van 

gemeenten waarin kostbare cultuurpanden leeg staan omdat de huren te hoog zijn, zoals de Muzerij 

in Den Bosch. De PvdA heeft daarom de volgende vragen:  
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1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het 

personeel van het Kunstbedrijf?  

 

2. Is er naar een alternatief gekeken voor het personeel waarbij al het personeel onder de cao 

Kunsteducatie valt? Kan het college de raad voorzien van een financie le doorrekening van 

dit alternatief?  

 

3. Is het college bekend met de bezwaren van de sociale partners in de sector Kunsteducatie 

ten aanzien van zzp-constructies bij de Centra voor de Kunsten in Nederland? Hoe vertaalt 

het college dit naar de Arnhemse situatie?  

 

4. Hoe hoog zal de huur van Rozet worden voor de docenten van de verschillende disciplines?  

 

5. Is er naar een alternatief gekeken voor het personeel waarbij al het personeel onder de cao 

Kunsteducatie valt? Kan het college de raad voorzien van een financie le doorrekening van 

dit alternatief?  

 

6. Welke mogelijkheden ziet het college om verslechtering van de arbeidspositie van het 

personeel van het Kunstbedrijf te voorkomen?   

 

Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee. 

 

In zijn algemeenheid merken wij op dat het Kunstbedrijf Arnhem op dit moment in een periode van 

transitie verkeert. Een transitie die een gevolg is van de financiële problemen binnen de organisatie, 

veroorzaakt door dalende inkomsten en stijgende kosten. Een transitie die mogelijk is nadat de 

gemeente begin 2014, geconfronteerd met een forse betalingsachterstand van het Kunstbedrijf 

Arnhem aan de gemeente, maatregelen heeft getroffen om een faillissement op korte termijn van dat 

Kunstbedrijf af te wenden. Een en ander met brede steun vanuit de gemeenteraad.  

 

Een kernpunt van de transitie is dat Kunstbedrijf Arnhem een expertisecentrum voor cultuureducatie 

wordt waarbij activiteiten in de wijken en activiteiten voor het onderwijs de nadruk krijgen. Het zelf 

verzorgen van lessen (muziek, beeldende kunst, theater e.d.) wordt beëindigd en overgelaten aan 

zelfstandige ondernemers (zzp-eren). Kunstbedrijf Arnhem wil daarbij nog wel een regisserende rol 

uitoefenen, maar laat dit deel van de huidige activiteiten over aan de cultureel ondernemers.  

 

Tevens verwijzen wij bij de beantwoording van de bovenvermelde vragen naar het raadsvoorstel van 

januari 2015 over het herstelplan "De kunst van het verbinden".  

 

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het 

    personeel van het Kunstbedrijf?  

 

 

Het beëindigen van het zelf geven van lessen door het Kunstbedrijf heeft tot gevolg dat de dienst-
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verbanden van de docenten ook worden beëindigd. Het merendeel van de docenten is nu in dienst 

van de gemeente (voorkomend uit de ambtelijke status van - voorheen - Het Domein/Muziekschool-

/Mariënburg) en gedetacheerd bij het Kunstbedrijf. Voor hen is bij de verzelfstandiging van Het 

Domein per januari 2012 tussen gemeente en stichting een overeenkomst tot detachering getekend. 

 

De betreffende detacheringsovereenkomst wordt beëindigd. De gemeentelijke personeelsleden (de 

docenten) komen daardoor weer binnen de gemeentelijke organisatie, maar kunnen daar met hun 

professie geen werk vinden. Het gevolg hiervan is dat dit personeel zal moeten afvloeien, waarbij de 

gemeentelijke regels voor ontslag en de rechten voor het personeel van kracht zijn. 

 

Dit personeel wordt echter door het Kunstbedrijf Arnhem een alternatief geboden: het begeleiden 

naar het zelfstandig ondernemerschap (als ondernemer dient de docent zelf cursisten te werven, voor 

de lessen ruimten te zoeken, facturen te sturen naar de cursisten etc.). Het Kunstbedrijf heeft voor 

deze begeleiding eenmalig gelden gereserveerd.  

Het is deze beweging waar ook de raadsfracties van ChristenUnie en Partij van de Arbeid in een door 

ons gewaardeerd advies aan het college (van 28 april 2014) voor hebben gepleit.  

 

Personeel dat voor dit alternatief kiest (veelal zijn docenten van het Kunstbedrijf daarnaast al partime 

zelfstandig ondernemer), kiest dan ook voor het afzien van het behoud van de ambtelijke status. 

Uitwerking hiervan betekent dat, op basis van ervaringen van de directeur bij soortgelijke processen 

in andere steden, de kosten bij de overgang van een medewerker naar een zzp-status 50 % 

bedragen van de kosten die het behoud van de ambtelijke status (maar zonder werk) met zich mee 

brengt.  Niet elke medewerker/docent zal echter voor de zzp-status kiezen, is de verwachting. In dat 

geval zijn de kosten hoger. Een en andere is meegenomen in het door het Kunstbedrijf opgestelde en 

met de gemeente afgestemde overzicht van frictiekosten. 

 

2. Is er naar een alternatief gekeken voor het personeel waarbij al het personeel onder de cao  

    Kunsteducatie valt? Kan het college de raad voorzien van een financie le doorrekening van dit  

    alternatief?  

 

De interim directeur bestuurder van Kunstbedrijf Arnhem heeft als manager ervaring van 

vergelijkbare transitieprocessen in het  land (op meerdere plaatsen). Hij heeft hierdoor zicht op de 

verschillende alternatieven. Het is de conclusie van Kunstbedrijf Arnhem dat alternatieven voor de nu 

lopende transitie zullen tot gevolg hebben dat: 

a. veel leerlingen zullen afhaken, 

b. de tarieven stijgen, 

c. de groepen groter worden en minder flexibel, 

d. deeltijdontslag bij docenten.  

 

 

 

 

3. Is het college bekend met de bezwaren van de sociale partners in de sector Kunsteducatie ten  
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    aanzien van zzp-constructies bij de Centra voor de Kunsten in Nederland? Hoe vertaalt het college  

    dit naar de Arnhemse situatie?  

 

Het college is bekend met de bezwaren van de sociale partners. Deze bewaren zijn er op gericht dat 

docenten eerst ontslag krijgen en vervolgens (als door een draaideur) als zelfstandig ondernemer 

weer in dienst worden genomen en dan tegen een lager tarief. Het bezwaar richt zich er ook op dat 

het centrum voor de kunsten dan de inkomsten uit de cursussen zelf behoudt. Het gevolg hiervan is 

een bezuiniging. 

 

Deze constructie, die ook door de belastingdienst nauwlettend wordt gevolgd, is in de transitie van 

Kunstbedrijf Arnhem niet aan de orde. Hier is namelijk sprake van volledig zelfstandige ondernemers 

die de lessen zullen verzorgen en die niet door het Kunstbedrijf worden betaald. Ze worden door de 

cursisten betaald (het Kunstbedrijf ontvangt geen cursusgelden meer). De zelfstandigen bepalen ook 

zelf de prijs van de cursus, de grootte van de groep en de locatie.  

 

4. Hoe hoog zal de huur van Rozet worden voor de docenten van de verschillende disciplines?  

 

De huidige tarieven van Rozet verschillen per lokaal en zijn afhankelijk van de grootte van het lokaal, 

van de aanwezige voorzieningen en van de gebruiker, maar vallen binnen de marges die in de 

volgende zijn aangeven (€ 35 tot € 50).  Het maatschappelijk tarief (en dus niet het hogere 

commerciële tarief) voor bijvoorbeeld een middelgroot muzieklokaal is € 35 en dat per dagdeel (niet 

per uur).  

 

Daarnaast zal in het kader van de transitie naar het zelfstandig ondernemerschap van een docent(e), 

deze de mogelijkheid hebben op tijdelijke ondersteuning hierbij door Kunstbedrijf Arnhem. Over de 

tarieven voor daarna wordt nog overleg gevoerd. Uitgangspunt is dat Rozet een ontmoetingsplek 

moet blijven voor kunstdocenten en dit zal nooit gebeuren als de tarieven te hoog zijn. 

 

5. Is het aannemelijk dat docenten met de uurtarieven die zij kunnen vragen de huur op kunnen  

    brengen van Rozet? (het uurtarief dat docenten kunnen vragen voor hun lessen ligt tussen de 35  

    en 50 euro volgens de sociale partners)  

 

De lessen zullen dus voortaan worden gegeven door zelfstandige ondernemers, die dat bij voorkeur 

doen in het gebouw Rozet en begeleid door het kunstbedrijf. Kunstbedrijf Arnhem faciliteert daarvoor 

ruimten, PR en marketing, deskundigheidsbevordering en -bewaking (een kwaliteitskeurmerk) en 

heeft oog voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het aanbod (onder andere door gebruik te 

maken van de mogelijkheden van de Gelrepas, de stichting Leergeld en het Jeugd Cultuur Fonds). 

Voorlopig wordt hierbij voorrang gegeven aan de huidige docenten die in het kader van de transitie 

de stap maken naar zelfstandig ondernemer, maar nieuwe initiatieven/ondernemers zijn tevens 

welkom.  

 

 

6. Welke mogelijkheden ziet het college om verslechtering van de arbeidspositie van het personeel  
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    van het Kunstbedrijf te voorkomen?  

 

In deze operatie is een verslechtering van de arbeidspositie uiteraard geen doel. Echter, de transitie 

van Kunstbedrijf Arnhem naar een expertisecentrum is enkel mogelijk door het uitvoeren van het nu 

voorliggende herstelplan "De kunst van het verbinden". Onderdeel daarvan is het afstand doen van 

het zelf lesgeven. Hierdoor verandert de arbeidspositie van een groot deel van het personeel van het 

Kunstbedrijf (de docenten). Wij menen dat dit inherent is aan dit herstelplan, aan de (ook landelijke) 

ontwikkelingen in de cultuureducatie en aan het overeind houden van deze functie voor Arnhem door 

middel van een (kleiner) expertisecentrum voor de cultuureducatie: Kunstbedrijf Arnhem. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: Raadsleden en fractievolgers d.m.v. het RIS.  


