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Inleiding 
 
De sector van de Nederlandse muziekensembles is zeer divers. Ensembles zijn 
gespecialiseerd in genres (nieuwe muziek, oude muziek) of gespecialiseerd in het 
spelen van repertoire in een bepaalde bezetting (kamerkoor, strijkorkest, 
blazersensemble). Deze specialisatie, en het feit dat ensembles bestaan uit 
topmusici, zorgt voor hoge artistiek-inhoudelijke kwaliteit.  
 
Er is duidelijk een markt voor de ensembles. Jaarlijks geven ze meer dan 750 
concerten in alle regio’s van Nederland. Veel ensembles behoren bovendien in hun 
genre tot de wereldtop: samen geven ze meer dan 250 concerten per jaar op 
vooraanstaande buitenlandse podia. Het werken bij een ensemble is een intensieve 
en onregelmatige baan, die weliswaar meestal part-time wordt ingevuld maar een 
groot tijdsbeslag legt op de uitvoerenden.  
 
De ensemblesector staat echter zwaar onder druk. Als gevolg van de bezuinigingen 
zijn de budgets voor ensembles bijna gehalveerd. De situatie is bij een aantal 
ensembles zo schrijnend dat hun continuïteit wordt bedreigd. 
 
In deze rapportage wordt in beeld gebracht hoe de huidige beloning van musici in 
ensembles zich verhoudt tot andere, vergelijkbare sectoren. Momenteel heeft een 
musicus bij een ensemble gemiddeld een 70% baan. Door de onregelmatige 
werktijden en het regelmatig verblijven in het buitenland, zijn de mogelijkheden om 
andere opdrachten te verwerven beperkt. Het is daarom noodzakelijk om de 
arbeidsvoorwaarden van ensemble-musici te verbeteren. 
 
Aangezien de werkindeling (voorbereiding, repetities, reizen, concerten) bij 
ensembles grote raakvlakken vertoont met de werkindeling bij orkesten, is er voor 
gekozen om de CAO orkesten als referentiekader te nemen voor de dagelijkse 
arbeidsinzet. Meer specifiek is er een vergelijking gemaakt met de philharmonie 
zuidnederland omdat dit orkest, net als de ensembles, relatief veel reist. Voor de 
arbeidsvoorwaarden is de cao orkesten als referentiekader genomen1. Het is 
geenszins de bedoeling om de cao orkesten te gaan volgen, echter op dit moment is 
deze standaard het enige redelijke ijkpunt om inzichtelijk te maken hoe de beloning 
van ensemblemusici zich verhoudt tot andere uitvoerenden in de podiumkunsten- en 
specifiek de muzieksector. 

 
 
 

                                            
1
 De cao orkesten is van toepassing voor Het Gelders Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, HET 

Symfonie Orkest, het Noord Nederlands Orkest, philharmoniezuidnederland, het Residentie Orkest en het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. De overige orkesten hanteren eigen arbeidsvoorwaardenafspraken. Voor 
deze rapportage is als ijkpunt genomen een orkestmusicus met minimaal 15 jaar ervaring, assistent-aanvoerder 
(schaal 2), 110% salarisschaal). 
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Onderzoeksopzet 
 
In de cao orkesten zijn o.a. de volgende afspraken vastgelegd: 
1 fte = 1528 werkuren per jaar 
74% van de werkuren vinden plaats bij de werkgever (repeteren, concerten, reizen 
enz.), 26% van de werkuren worden besteed aan individuele voorbereiding thuis. 
 
Om een eerlijke en zinvolle vergelijking te kunnen maken tussen werken voor een 
orkest en voor een ensemble is bij ensembles ook met bovenstaande punten 
gerekend. Bij acht ensembles is de actuele werkpraktijk in het jaar 2013 op een 
aantal punten geïnventariseerd en doorberekend, zodat deze vergelijkbaar is met de 
standaarden die de cao orkesten hanteert. Al deze acht ensembles werken met 
financiering vanuit de meerjarenregeling van het Fonds Podiumkunsten.  
 
Het onderzoek is er op gericht om in kaart te brengen wat aan extra financiële 
middelen nodig is om de musici die vast aan het ensemble verbonden zijn een 
redelijk salaris te kunnen bieden, daarom is in de berekeningen alleen de 
basisbezetting van een ensemble meegenomen. Projecten waarbij maar een klein 
gedeelte van de musici uit een ensemble betrokken zijn, zijn niet meegenomen in 
deze inventarisatie. Dit betekent dat niet alle speelbeurten / concerten die 
daadwerkelijk in 2013 zijn gerealiseerd, zijn meegenomen in dit onderzoek.  

 

De ensembles 
 
Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld van de volgende ensembles in de 
meerjarenregeling van het Fonds Podiumkunsten2: 

 Amsterdam Sinfonietta 
 Asko|Schönberg 
 Calefax 
 Cappella Amsterdam 
 Nederlandse Bachvereniging 
 Nederlands Blazers Ensemble 
 Nederlands Kamerkoor 
 Slagwerk Den Haag 

  

Vrijwel alle musici werken als zzp-er en worden ingehuurd door de ensembles. Dit 
betekent dat de uitvoerende zelf verantwoordelijk is voor afdracht van 
pensioenpremie en het regelen van een voorziening in geval van 
arbeidsongeschiktheid. Het aantal uren dat een musicus werkzaam is varieert erg per 
ensemble, namelijk van 0,46 fte tot zelfs iets meer dan fulltime werk bij Calefax en 
Slagwerk Den Haag. In dit onderzoek is de werkbelasting ter grootte van 1,0 fte als 
maximum gesteld.   

                                            
2 Dit zijn niet alle ensembles in de meerjarenregeling 
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Salaris en honorarium vergeleken  
 
Onderstaande figuur laat zien wat de totale kosten (bruto-bruto) zijn voor de 
werkgever voor een musicus die fulltime werkt. 
  
 

 
Figuur 1. Bruto-bruto salaris per fte (dus incl. secundaire arbeidsvoorwaarden en 
werkgeverslasten) 
 
 
Om het salaris te vergelijken tussen een ensemble-musicus en een orkest-musicus 
dient het salaris in verschillende posten te worden uitgesplitst:.  

1. Bruto maandsalaris 
2. Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals er zijn: 

- Vakantiegeld 
- Eindejaarsuitkering 
- Vergoeding voor instrument 

3. Werkgeverslasten, zoals er zijn: 
- Pensioenpremie 
- Werknemersverzekeringen:  

 Werkloosheid 
 Arbeidsongeschiktheid 
 Wet en inkomen naar arbeidsvermogen 
 Ziekte 

 

4887 

3014 

3746 3743 

3428 
3267 

2666 
2520 

2400 2341 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000



5 
 

 

Orkest Percentage 
Ensembles 
Gemiddeld 

Bruto 
Salaris 

3620 100% 2233 

Secund. 
Arb- 
voorw. 

390 11% 246 

Werk- 
gevers- 
lasten 

877 24%3 536 

Bruto-
Bruto 

4887 135% 3014 

Tabel 1. De opbouw van het salaris bij een fulltime aanstelling 
 
In Tabel 1 wordt inzichtelijk gemaakt dat een orkest ca. 35% betaalt aan 
werkgeverslasten en secundaire arbeidsvoorwoorden bovenop het bruto 
maandsalaris van een orkestmusicus. Om tot een goede vergelijking te kunnen 
komen tussen het bruto maandsalaris van een orkestmusicus en het bruto 
maandsalaris van een ensemblemusicus, is in tabel 1 hetzelfde percentage 
toegepast op het salaris dat een ensemblemusicus als zelfstandige verdient.    
 
Een fulltime orkestmusicus verdient maandelijks een bruto salaris van €3.620,-. Daar 
komt jaarlijks een bedrag bij van €4.680,- voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
vergoeding instrument, wat neerkomt op €390,- per maand. Verder moet de 
werkgever nog een kleine €900,- afdragen aan werkgeverslasten.  
 
Een ensemblemusicus verdient gemiddeld, omgerekend naar full-time een bruto 
salaris van €2.233,- per maand. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij een 
ensemblemusicus niet aan de orde maar zouden omgerekend, binnen het huidige 
honorarium, €246,- per maand bedragen. De werkgeverslasten (die bij zzp-
contracten logischerwijs toegevoegd zouden moeten worden aan het bruto salaris) 
zouden €536,- per maand bedragen.  
 
 
 

                                            
3 Zit aan de onderkant van de gemiddelde werkgeverlasten in Nederland.  
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Figuur 2. Full-time bruto maandsalaris 
 
Figuur 2 laat een vergelijking zien tussen het bruto maandsalaris bij een 
symfonieorkest en het gemiddelde bruto honorarium per maand dat de ensembles 
bieden. Hierbij is de bij figuur 1 toegelichte correctie doorgevoerd van 35% op 
datgene wat ensemble musici als zelfstandigen verdienen.   
 
Belangrijk om hierbij op te merken is dat figuur 2, om de vergelijking mogelijk te 
maken, uitgaat van 1 fte, terwijl in de praktijk musici bij ensembles op deeltijdbasis 
ingehuurd worden (gemiddeld 70% van 1 fte). Met andere woorden: in de praktijk ligt 
het bruto honorarium per maand van ensemblemusici nog lager dan de hierboven 
genoemde bedragen. Dit wordt in figuur 3 inzichtelijk gemaakt.  
 
Bovendien treden verschillen tussen ensembles op (zelfs in gelijksoortige 
muziekgenres) als gevolg van variabelen die zijn doorberekend ten behoeve van dit 
onderzoek. Bijvoorbeeld: 
- als veel in het buitenland wordt opgetreden zijn er meer reisdagen dan wanneer 
een ensemble vooral in Nederland speelt, 
- als een ensemble veel verschillend repertoire speelt zijn er meer repetitie-uren 
nodig. 
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Figuur 3. Bruto maandsalaris voor een ensemblemusicus met bijbehorende 
aanstellingsomvang 
 
Figuur 3 geeft weer wat een maandsalaris is bij de verschillende 
muziekgezelschappen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij de ensembles niet 
van toepassing. Een ensemblemusicus verdient dus gemiddeld nog geen € 2.000,- 
bruto per maand waarvan in principe nog ongeveer een derde deel afgedragen zou 
moeten worden voor pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering enz. Dit salaris 
kan amper aangevuld worden met andere werkzaamheden aangezien het werk van 
een ensemblemusicus zeer onregelmatig is, zoals eerder in dit rapport is toegelicht. 
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Figuur 4. Aantal musici per ensemble 
 
 
In onderstaande figuur zijn de bedragen weergegeven die een ensemble op 
jaarbasis extra nodig heeft om zijn vaste musici een enigszins redelijk honorarium te 
kunnen bieden. 
 

 
Figuur 6. Bedrag per jaar per ensemble dat op jaarbasis extra nodig is om musici 
redelijk te kunnen honoreren 
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Indien de bedragen die in figuur 6 worden weergegeven bij elkaar opgeteld worden, 
komt daaruit een bedrag van  

 
Dit is het bedrag dat jaarlijks nodig is om de beloning van 
de musici van de 8 deelnemende ensembles, op peil te 
krijgen. 

 
 
Enkele ensembles die onderdeel uitmaken van de meerjarige regeling van het Fonds 
Podiumkunsten (Orkest van de 18e eeuw, Holland Baroque Society en Amsterdam 
Klezmer Band), konden bij gebrek aan volledige gegevens niet meegenomen worden 
in deze doorrekening. Wel is bekend wat het aantal musici is en het aantal concerten 
dat door deze ensembles gegeven wordt. Hierdoor kan er een redelijk gefundeerde 
inschatting gemaakt worden van het bedrag dat nodig is voor 11 ensembles: 
 

Dit is het bedrag dat jaarlijks nodig is om de beloning van 
de musici van 11 ensembles marktconform te krijgen. 

 
 
 
In deze doorberekening zijn nog niet meegenomen: 

- Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, dat in tweede instantie op subsidie 
van het FPK kon rekenen. 

- Brokken, Oorkaan, Tomoko Mukayama Foundation.  
- De kleinere, in zeer wisselende samenstellingen werkende jazz-ensembles. 
- Ensembles die werken met projectfinanciering van het Fonds Podiumkunsten. 

 
Bovendien is de situatie in de kantoororganisaties van de ensembles zodanig 
minimaal dat er structureel onderbezetting is. Daardoor kunnen activiteiten op het 
gebied van educatie, marketing en sponsor- en fondsenwerving niet goed uitgerold 
worden.  
 
 

Conclusie  
 
Ensembles zetten de tering naar de nering en werken uiterst efficiënt, maar 
constateren dat de rek er zodanig uit is dat dit schadelijk is voor dit deel van de 
muzieksector. Om die constatering te onderbouwen is inzichtelijk gemaakt hoe 
ensemblemusici beloond worden ten opzichte van orkestmusici. Niet met de intentie 
om tot dezelfde soort afspraken tussen werkgevers en werknemers te komen als bij 
orkesten, maar om duidelijk te maken hoe groot de kloof is qua beloning. Die blijkt 
dermate groot te zijn dat de gezamenlijke ensembles aan zien komen dat het leidt tot 
uitholling van de sector, uitval van werknemers en zelfs hele organisaties.   
 

€ 
1.825.130,- 

€ 
2.400.000,- 
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Om de ensemblemusici redelijk te kunnen honoreren voor hun werkzaamheden is 
doorgerekend dat er op jaarbasis een bedrag van € 2,4 miljoen nodig is, aanvullend 
op de financiering die zij nu tot hun beschikking hebben. Ondanks dat diverse 
ensembles zeer innovatief zijn in het verwerven van alternatieve 
financieringsbronnen, betreft dit een gat in de basis van de financiering die zij niet 
zelf aangevuld kunnen krijgen. De ensembles doen dan ook een dringend beroep op 
de minister om hen hierin te ondersteunen en deze basis te verstevigen. 
 
 
 
 


