Arbeidsmarktagenda en fair practice.
Waar draait het om?

De
favoriete compositie van…
Songwriter, muzikant en manager Matthijs van Duijvenbode

In januari 2016 concludeerden de SER en de Raad voor Cultuur (RvC) na een groot onderzoek dat de
arbeidsmarktsituatie in de culturele sector ‘zorgwekkend’ is. Inmiddels is er geld beschikbaar en
zijn er maatregelen in de maak om de problemen aan te pakken.

tekst: Caspar de Kiefte

Dat de Raad voor Cultuur en
vooral ook de in de Nederlandse
arbeidsmarkt gespecialiseerde
SER deze conclusie trokken is
veelzeggend. Niet de sector zelf,
maar twee instituten met veel
politiek gezag bleken onverbloemd een keihard oordeel te
hebben over de positie van werkenden in ‘onze sector’. En het
stond daarmee in één keer op de
politieke agenda. De Kunstenbond (toen nog FNV KIEM) en
de Federatie Cultuur (verzamelde verenigingen van werkgevers)
grepen dit momentum aan om
de SER en RvC te vragen om, vanuit hun expertise op het gebied
van arbeidsmarktvraagstukken,
advies over de aanpak van de
problemen.
Arbeidsmarktagenda
Dit leidde tot wat in beleids
jargon ‘De Arbeidsmarktagenda’
is gaan heten, in feite een reeks
aan concrete plannen en ideeën,
gericht op de belangrijkste knelpunten in de arbeidsmarkt. En
er is ook een door het ministerie
beschikbaar gestelde pot met
geld om een begin te kunnen maken met het uitvoeren van deze
plannen. Veel verschillende plan-
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nen, want er is jammer genoeg
niet één oorzaak aan te wijzen
voor de lage gages en honoraria.
Daarom moeten we op meerdere
vlakken met oplossingen komen.
Een aantal agendapunten heeft
het aantrekken van meer geld
tot doel, ofwel het vergroten van
de taart. Verder gaat het vooral
over het eerlijker verdelen van
deze taart, iets wat niet vanzelf
gaat. Fair practice, want daar gaat
het over, heeft veel kanten. Het
gaat over sterker staan tijdens
onderhandelingen, dus mogelijk
maken dat zzp’ers überhaupt
samen mógen onderhandelen
(kartelverbod) en zorgen dat er
adviestarieven komen of afspraken met podia en anderen over
minimumgages.
Maar ook aan de andere kant van
de onderhandelingstafel moet er
iets gebeuren om de positie van
musici en docenten te verbeteren. Fair practice gaat ook over
het ‘opvoeden’ van opdrachtgevers. Zij moeten ervan overtuigd
worden dat musici en anderen
niet nog langer ‘de dupe worden van bezuinigingen’. Dat een
duurzaam professionele sector
alleen kan bestaan wanneer de
mensen waar de sector op draait

een gezonde beroepspraktijk
kunnen opbouwen. Dat de mensen die zij inhuren recht hebben
op een eerlijke beloning. Genoeg
om in staat te zijn om zich te verzekeren, om vrije tijd te hebben
en geld apart te kunnen leggen
voor vakanties en professionele
ontwikkeling, et cetera. Maar
hoe doe je dat?
Rekentool cao-lonen naar
zzp-tarieven
Gelukkig krijgen we steun van de
minister. Zij wil de problemen
met ons aanpakken. Minister Van
Engelshoven heeft de arbeidsmarkt tot een van de speerpunten van haar beleid gemaakt.
Het onderschrijven en toepassen
van de Fair Practice Code ‘is een
knock-out criterium: organisaties
die de codes niet onderschrijven,
ontvangen geen subsidie’. Gesubsidieerde organisaties moeten
deelnemen aan het gesprek met
de belangenbehartigers over
tarieven en voorwaarden. En zij
moeten in hun begrotingen aansluiten bij bestaande afspraken
over honorering: honoreringsrichtlijnen en (cao-)afspraken. De
minister gaat met de gesubsidieerde organisaties over de toepassing in gesprek volgens het
principe ‘pas toe en leg uit’.
Dat klinkt als een stevige oplossing. Er zijn immers voldoende

regelingen te vinden om betalingen op te baseren voor werknemers. Voor zelfstandigen is dat
helaas anders. Mede als gevolg
van de, tot voor kort strenge
benadering van de mededingingswaakhond ACM, zijn er nog
weinig afspraken of richtlijnen
voorhanden die een houvast
bieden voor betaling aan zzp’ers.
En dat is een grote groep zelfstandigen in onze sector en dus
een grote zorg. Hoe kunnen we
zorgen dat de ferme opstelling
van de minister ook de zelfstandigen helpt?
We zijn nu bezig met het ont
wikkelen van een rekentool
die we willen koppelen aan de
Fair Practice Code. Met deze
tool kunnen alle cao-salarissen
worden omgezet naar zzpuurtarieven en dagprijzen.
Dit geeft een redelijke basis
bij het beoordelen en opstellen
van begrotingen. Alles bij elkaar
is het geen rocket science: het
wordt een rekenmodel dat
een behoorlijk percentage
opslag op het brutoloon moet
geven. Wat de toeslag betreft
leunen we op het wetsvoorstel
Minimumbeloning Zelfstandigen
waar een aantal goede uitgangspunten in staan. Maar we moeten
er nog wel overeenstemming
over bereiken met de werk
gevers.
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‘Mijn favoriete compositie is al een tijdje
Kom Terug van Spinvis uit 2011, vooral de
‘decembermix’ met extra toevoegingen,
zoals de prachtige koortjes. Misschien wel
het mooiste Nederlandstalige nummer dat
ik ken, ik was er meteen door gegrepen.
Onbegrijpelijk dat Kom Terug weinig
airplay heeft gekregen, het zou een soort
nationale hymne moeten zijn die door
iedereen massaal wordt meegezongen.
Zelf schrijf ik meestal in het Engels. Toen
ik onlangs de titelsong van een kinderfilm
mocht schrijven, ontdekte ik hoe moeilijk
het is om een Nederlandse tekst heel mooi
te laten klinken én poëtisch te laten zijn
zonder dat het rijmelarij wordt. Dat is
Spinvis bij Kom Terug zo goed gelukt.
“Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard,
duik diep, kom terug”, is het refrein. Met
andere woorden: doe alles wat je moet
doen, als je maar terugkomt. Dat kun
je lezen als “kom terug bij mij” of “kom
terug bij jezelf”, beide interpretaties zijn
supermooi.
De tekst is filosofisch, er zitten prachtige
zinnen in als “Zoek niet wat er nooit meer
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is” en “Erf de ogen van je kind, kijk erdoor”.
Daar zit een waarschuwing voor cynisme
in: probeer een frisse blik te houden. “Haal
de parels uit de zee, geef ze weg”, ook zo
ontzettend mooi. Delen, is de boodschap.
“Drink de tranen op je hand”, ofwel:
verdriet kan ook vruchtbaar zijn. Dat is
wat ik je gun, zegt hij eigenlijk, doe het
allemaal. Het gaat over vrijheid, omdat hij
zoveel verschillende dingen opnoemt: doe
dit, doe dat. Het mooie is dat je de tekst op
verschillende manieren kunt interpreteren,
het wordt niet voor je uitgespeld.
De muziek vind ik ook heel goed. De
prachtige koortjes, de synthesizer aan het
begin. Het zijn maar vier akkoorden en een
doeltreffende omkering. Toen vrienden
van ons naar San Francisco verhuisden,
wilden we als vriendengroepje een liedje
voor ze opnemen. Kom Terug dus. Bij een
poging om dit nummer te reproduceren
ontdekte ik hoe fucking simpel het is en
tegelijkertijd zo ongelofelijk goed. Echt
magisch, onovertroffen in zijn eenvoud. Het
is zo’n song die ik aan iedereen laat horen,
als summum van wat kan: dit is hoe hoog de

lat ligt, probeer maar in de buurt te komen.
Ik weet niet of ik zelf ooit dat niveau zou
kunnen halen, maar het is wel inspirerend.
Het is bizar dat deze song eigenlijk al uit
1990 stamt, als Engelstalig nummer uit
Spinvis’ tijd met The Place of Ha Ha. Ruim
twintig jaar eerder liep hij dus al rond met
die song. Ik zou hem graag willen vragen:
what took you so long? De melodie, de
riff waarmee het begint, alles was er al.
Misschien had hij de juiste tekst nog niet
destijds.
Het is zó to the point, beeldend en
poëtisch. Ik heb het vaak beluisterd. In
mijn strandhuisje aan zee klinkt het ook
fantastisch, de perfecte plek.
Ondanks de beperkte media-aandacht
heeft het genoeg harten geraakt. Op een
filmpje van zijn optreden op Lowlands zag
ik mensen huilen bij Kom Terug. Het gaat
zo over het leven, hoe je daar in staat, over
vergankelijkheid, ouderdom. Ik kan mij niet
voorstellen dat er mensen bestaan die dit
een shitnummer vinden.’


Jimmy Tigges
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