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Programma 

 

• Werken in de podiumkunsten en het project  

 Your Life on Stage 

 

• Waar hecht jij waarde aan bij het werken in 
de podiumtechniek? 

 

•  Word jij op waarde geschat? Wat gaat goed 
en wat kan beter?  

 

• Gesprek en tips 

   



 

 

Even voorstellen 

 
 

   



        



 

Ontwikkelingen 

arbeidsmarkt 

podiumkunsten 
 

   



   

	



 

 

Your Life on Stage 

 
 

   



Doel: verbeteren van het werken in de 
podiumkunsten. 

 

Door: diverse branche organisaties, 
initiatiefnemer is stichting VACI. 

 

Centrale vragen: 

Waar lopen werkenden in de sector 
tegenaan? 

Wat kunnen we daar zelf en gezamenlijk 
aan doen? 

 

 

 

 

 

   



   

4 opeenvolgende werksessies in het land 

 

3 thema’s:  

- Werk & Inkomen 

- Loopbaan & Scholing 

- Vitaliteit & Gezondheid 

 



   



   

 

• ‘Geld? Het is toch je 
passie?’ 

 

• ‘Zo gaat dat nou 
eenmaal’. 

 

• ‘Voor jou 10 anderen.’ 

 

• ‘Een burn out krijgen we 
allemaal, de vraag is 
wanneer.’ 

 

 



   

Werk & Inkomen    Vragen 

 

Hoe kom ik aan voldoende opdrachten? 

Moet ik altijd bereikbaar zijn? 

Hoe kan ik samenwerken? 

Hoe spaar ik voor later? 

Help, men vraagt steeds meer voor 
hetzelfde tarief. 

Wat zijn mijn rechten? 



   

Werk & Inkomen    Oplossingen en tips 

 

Werk samen met collega’s en leer van elkaar 

Sluit je aan bij vakbond of vereniging 

Leer onderhandelen of laat voor je 
onderhandelen 

Neem jezelf serieus en neem de regie 

Neem een goede boekhouder 

Bel zelf voor een evaluatie 

Goede voicemail, emailhandtekening 



   

Loopbaan & Scholing   Vragen 

 

Hoe bereid ik me voor op de arbeidsmarkt? 

Hoe zorgen we voor doorstroming? 

Wie betaalt mijn (bij)scholing? 

Ik ben niet opgeleid voor werk in andere 

sector 

Hoe kan ik me blijven ontwikkelen in een 

kleine organisatie? 

 



   

Loopbaan & Scholing  Oplossingen en 
tips 

 

Maak een persoonlijk ontwikkelplan 

Doe een loopbaancheck 

Organiseer een intervisie met 
gelijkgestemden 

Kijk opbouwend kritisch naar jezelf 

Vraag anderen om feedback 

Wees niet bang voor specialisatie 

Denk aan een mentor of meester-gezel 
overdracht 

 

 



   

Gezondheid & Vitaliteit   Oplossingen 
en tips 
 
Cursus grenzen stellen 
Spreek iemand aan als het slecht gaat 
Er zijn vertrouwenspersonen, gebruik ze 
Organiseer ontspanning 
Bespreek werkstress 
Er is een checklist burnout 
Bespreek wat nodig is voor gezond werk, ook 
al is er weinig geld. 



   

Gezondheid & Vitaliteit   Vragen 

 

Hoe vind ik een balans tussen werk en 
gezinsleven? 

Oververmoeidheid ligt altijd op de loer 

Hoe herken ik signalen van een burnout? 

Help! De werkdruk wordt steeds hoger! 

Ik kan geen nee zeggen. 

In mijn vak kun je niet langer doorwerken. 



   



zoek een beeld bij de vraag: 

 

Waar hecht jij waarde aan 

bij het werken in de 

podiumtechniek? 
 

   



gesprek 

 

Word jij op waarde 

geschat? Wat gaat goed 

en wat kan beter?  

   



Meer informatie 

 

 

 

Yourlifeonstage.nl 

Facebook Your Life on Stage 

Geef je op voor de mailing 

 

 

 

 

 

cultuurontwerp.nl 

 

   




