
Jaarverslag Vakgroep Beeldend/Kunstenbond 2017
Even terug in de tijd….
Er was duidelijk behoefte aan een gerichte belangenbehartiging voor kunstenaars en creatieven. De 
Kunstenbond is ontstaan vanuit de splitsing van FNV Kiem. FNV Kiem bestond uit verschillende 
sectoren waaronder de grafici, media, uitgeverijen en verpakkingen en de kunsten. 
Op het FNV KIEM Congres van 11 juni 2016 hebben de leden besloten voor de opheffing van deze 
vakbond en hebben de Kunsten de ruimte gekregen om verder te gaan als zelfstandige Kunstenbond. 
De Kunstenbond is overigens wel als bond nog aangesloten bij de FNV.

Een derde van de mensen en middelen van FNV KIEM is naar de nieuwe Kunstenbond gegaan, een 
gloednieuwe vakbond met een solide financiële basis en vanaf het begin met veel kennis en 
deskundigheid in huis. Creatieven (theater, dans, klassieke muziek en pop, beeldende kunst, animatie 
en kunsteducatie) hebben voor het eerst een eigen, gezonde vakbond. De bond bestaat uit ongeveer 
6.000 leden die zijn overgegaan van FNV Kiem naar de Kunstenbond. De ambities zijn om flink te 
groeien en vooral veel nieuwe leden uit de toegepaste kunsten sector aan te trekken.

Bezetting, wie, wat en waar
In 2017 zijn wij gestart met een vakgroep Beeldend die bestond uit Nora hooijer (VZ -Amsterdam), 
Frank Hemeltjen (Arnhem) Carla Lensen (Rotterdam), Frans Peeters (Enschede),  Elise van Heck 
(Kampen), Wilma Vissers (Groningen) en Erik van Maarschalkerwaard (Tienray).
Frans Peeters heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken en daarom is er nu een vacature voor 
een vakgroepbestuurslid.

Iedere vakgroep wordt ondersteund door een betaalde kracht. In 2017 zijn wij gestart met Anne Jan de 
Graaf, vanaf oktober is Lene Grooten in dienst gekomen als belangenbehartiger Beeldende Kunst.
Op 1 april 2017 zijn wij verhuisd naar een eigen lokatie, n.l. Oostenburgervoorstraat 42 - 178
1018 MR Amsterdam. Vanuit dit nieuwe kantoor voert de werkorganisatie haar dagelijkse 
werkzaamheden uit en worden bijeenkomsten georganiseerd.
Wat waren onze ambities?
De vakgroep Beeldend heeft voor de nieuwe Kunstenbond een meerjarenplan opgesteld waarin  de 
kansen voor versterking van de kunstenaars en de bond hand in hand gaan. Waarin zichtbaarheid van 
de vakbond, passend dienstenpakket, vernieuwing van de actieve leden en een succesvolle lobby voor 
het atelierbeleid in meer steden als prioriteten werden gesteld. Het nastreven van deze doelstellingen 
gaat gelijk op met de opbouw van de nieuwe organisatie. Dat betekende het betrekken van een nieuwe 
werkruimte, het aantrekken van nieuwe krachten, het herschrijven van huishoudelijk reglement en 
aanpassen van statuten en het opzetten van een eigen marketing en communicatie, met daarin een 
grote rol voor de meer dan ingewikkelde website, die vele doelgroepen van een uitgebreide informatie 
moet gaan voorzien.
Maar ondertussen hebben we, ook voor de vakgroep  Beeldend niet stilgezeten, dit jaar.
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd?
We hebben een belangrijke rol gespeeld in de Commissie vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele 
Sector. Deze commissie heeft een rapport opgesteld  waarin gevraagd wordt om een oplossing voor 
een zorgwekkende arbeidssituatie in de Culturele Sector. Dit advies is overgenomen door de Raad van 
cultuur en de SER. https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2017/passie-
gewaardeerd.aspx

-We schreven mee aan de honorariumrichtlijn van het Mondriaan Fonds waar 600.000 euro voor ter 
beschikking werd gesteld door Jet Bussemaker. Het gros van de musea sloot zich aan hanteert de 
richtlijn http://kunstenaarshonorarium.nl/richtlijn-kunstenaarshonoraria/. 
-We waren een van de mede-ontwikkelaars van de Fair Practice code die op 13 oktober gepresenteerd 
werd https://www.theaterkrant.nl/nieuws/fair-practice-code-culturele-sector-gepubliceerd/.
-We hebben contacten gelegd en bezoeken gebracht in het land; o.a. bij de Biotoop in Haren 
/Groningen, De AKI in Enschede en hebben ons ingezet en juridische bijstand verleend bij de 
problematiek rond ateliergebouwen in Arnhem/Nijmegen.



-We hebben jurische bijstandverleend in de problematiek rond het atelierbeleid, o.a. bij de X-Helling  
NDSM-werf in amsterdam-Noord. 
-We zijn actief en mede-oprichter van de werkgroep Atelierbeleid Amsterdam i.s.m. Platform BK.
-We spraken meerdere keren in de commissievergadering Jeugd & Cultuur van Amsterdam en stonden 
meerdere kunstenaars juridisch bij over het vastgoedbeleid van de gemeente Amsterdam. Onlangs 
dienden we een zienswijze in over atelierwoningen en het huurrecht. 
-We waren mede-organisator van een avond op 29 mei over atelierbeleid in Pakhuis de Zwijger, met 
een opkomst van 100 mensen. https://dezwijger.nl/programma/atelierruimte-gezocht 

-Binnen het ‘leads tot lid’ programma organiseerden we trainingen en bijeenkomsten in Groningen, 
Utrecht, Rotterdam en Enschede. En daarnaast hebben we een uitgebreid voorlichtingsprogramma in 
het kader van ‘weet wat je waard bent’ voor de sector aangeboden i.s.m. het Pakhuis de Zwijger te 
Amsterdam.

En last but not least zijn we bij de start van het culturele seizoen in september de succesvolle 
campagne Sla#Rembrandtalarm gestart met een verzoek tot  een investering van 80 miljoen in 
culturele sector en inkomenspositie van de makers. Mede door 5.317 petitieondertekenaars is deze 8 
miljoen vrijgemaakt voor cultuur. Gezien alle bezuinigingen misschien een druppel op een gloeiende 
plaat, maar het is een begin. En hoe nu verder.
Plannen voor 2018 
-De ambitie is het Atelierbeleid vol op de agenda zetten voor de Gemeenteraads-verkiezingen in 
maart. D.m.v. een pamflet en een film zal er door de Kunstenbond een elfstedentocht worden afgelegd 
langs verschillende gemeentes.
-opiniestuk parool
-brieven naar corporaties, samenwerking huurdersverenigingen vergroten, standpunten delen
Voortzetten landelijke bijeenkomsten 
-intensiveren contacten in steden waar we in 2017 langsgingen, activeren en mobiliseren  achterban
-leden van de vakgroep gaan langs bij vakscholen met een gericht verhaal over kunstenaarschap en de 
Kunstenbond

-Aandacht genereren voor kunst in openbare ruimte in meerdere steden

Zoeken naar nieuwe en jongere aanwas voor de vakgroep 
-het uitwerken van een mogelijke klankbordgroep van betrokken leden, met daarbij twee keer per      
jaar een bier en pizzasessie te organiseren en netwerken te activeren.
-community opbouwen offline en online en actief mensen gaan benaderen via email/facebook/brief.
-actief op zoek te gaan naar nieuwe kandidaat voor het vakgroepbestuur in nieuwe netwerken.

-Evaluatie en voortzetting honorariumrichtlijn, lobbyen voor middelen hiervoor.
-Uitdragen Fair Practice Code en helpen aan verder ontwikkelen hiervan binnen de kunsten. 
-Inventariseren functioneren en wensen dienstenpakket onder de leden en indien mogelijk, aanpassen.


