
Aantal werkenden steeg tot 2020
De sector cultuur, sport en recreatie bestaat uit de 
deelbranches cultuur (kunst, musea, theaters) en 
sport en recreatie (hieronder vallen bv sportscholen, 
pretparken en dierentuinen). In 2019 werkten in de 
sector 181.000 personen, 2% van de totale 
werkgelegenheid. De sector is op diverse vlakken 
van belang. Sport en recreatie draagt bij aan 
gezondheid en welbevinden. De cultuur en creatieve 
sector draagt bij aan een positief vestigingsklimaat. 
Nederlandse dj’s en dutch design zijn ook buiten 
Nederland bekend. 
Tot 2020 nam het aantal werkenden toe, vooral bij 
zelfstandigen in de culturele branche en werknemers 
in de sport- en recreatie. 

Ontwikkeling werkenden, 2012-2019

Bron: CBS

Veel kunstenaars en sporttrainers
In de sector komen diverse beroepsgroepen voor. De 
grootste beroepsgroep zijn de uitvoerend en beeldend 
kunstenaars, zoals musici, dansers, acteurs en 
regisseurs en producenten. Onder beeldend 
kunstenaars vallen bijvoorbeeld schilders en 
beeldhouwers. Juist hier werken veel zelfstandigen; dit 
varieert van 60% tot 90% (bron ROA). 
Na de kunstenaars komen de sportinstructeurs als 
grootste beroepsgroep. Ongeveer een derde van de 
sportinstructeurs werkt als zelfstandige. 
Daarnaast komen andere beroepsgroepen voor zoals 
bedienend personeel in de horeca en diverse beroepen 
in de economisch-administratieve richting. Zij werken 
vaker in loondienst. 

Grote impact door corona
De impact van corona op de cultuur, sport & 
recreatiesector is enorm. Bijna alle voorstellingen,
sportwedstrijden en evenementen zijn een tijdlang 
afgelast en musea, dierentuinen en sportscholen 
bleven gesloten. Inmiddels is er weer meer mogelijk,
al zijn er met de laatste persconferentie van 28 
september jl. een aantal versoepelingen weer 
teruggedraaid. Het blijft dan ook lastig om genoeg
inkomsten te krijgen en winstgevend of in ieder geval 
kostendekkend te zijn. 
De sector is wel creatief in denken in mogelijkheden. 
Zo bieden ze online evenementen en cursussen aan. 
Desalniettemin verwacht UWV in 2020 een zeer grote 
krimp van de werkgelegenheid in cultuur, sport en 
recreatie.
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Veel voorkomende beroepen en aantal werkenden, 
2018-2019

Uitvoerend en beeldend kunstenaars 34.200

Musici, zangers, componisten, dansers, 
choreografen, acteurs

17.000

Regisseurs en producenten voor film en theater 4.700

Overige beeldend en uitvoerend kunstenaars 12.500

Sportinstructeurs (fitnessinstructeurs, sporttrainers) 
en beroepssporters

20.900

Medewerkers bediening horeca 11.600

Administratief medewerkers (o.a. bookmakers, 
croupiers, bibliotheekmedewerkers)

8.300

Auteurs en taalkundigen 7.100

Journalisten 5.800

Zakelijke dienstverleners (o.a. organisatoren 
evenementen en conferenties)

5.100

Receptionisten en telefonisten 4.800

Adviseurs marketing, public relations en sales 4.200

Managers cultuur, sport en recreatie 4.100

Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici 3.200
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Werknemers Zelfstandigen

Bron: CBS

Opvallend: veel zelfstandigen
Opvallend is het grote aandeel zelfstandigen in de sector: 
37%. Bij andere sectoren is dit 17%. Ook heeft bijna 4 op de 
10 werknemers (39%) in de sector een flexibel contract; 
eveneens ruim hoger dan andere sectoren (27%). 



Aantal personen met een WW-uitkering
Sector cultuur, sport & recreatie

Bron: UWV

WW ontwikkeling naar provincie

Bron: UWV

Ontwikkeling banen werknemers (x1.000)
Juni 2020 versus februari 2020

Bron: UWV op basis van polisadministratie

Bron: UWV

Sterke toename WW
• Er werken veel zelfstandigen in de sector 

cultuur, sport en recreatie. Zij kunnen, als ze 
geen werk (meer) hebben, géén beroep doen op 
een WW-uitkering. Dit is dan ook de reden dat 
bepaalde beroepen in deze sector nauwelijks 
terug te vinden zijn in WW-cijfers. Ook vacatures 
voor beroepen waarin veel zelfstandigen werken 
komen minder vaak voor. 

• Ondanks dat er veel zelfstandigen in de sector 
cultuur, sport en recreatie werkzaam zijn, is het 
aantal WW’ers vanuit deze sector vooral in 
maart, april en mei van dit jaar sterk gestegen.

• In augustus 2020 ontvingen gemiddeld 31% 
meer personen uit de sector een WW-uitkering 
dan een jaar geleden. Dat is meer dan 
gemiddeld voor alle sectoren (+24%).
Het aantal WW’ers is het sterkst gestegen voor 
diverse technici (belichting, audiovisueel, beeld 
en uitzend). Ook voor andere beroepen zoals 
medewerkers horeca, servicemedewerkers, 
organisatoren van evenementen en 
museumbeheerders was de toename van WW’ers 
erg groot. 

• Deze toename vond plaats in de meeste 
provincies; alleen in Groningen was er een kleine 
afname. De toename is het grootst in Noord-
Holland en Zeeland. 

NOW, faillissementen en banen
• Het totaal aantal banen in de cultuur, sport en 

recreatie is in juni met 9% gedaald ten opzichte 
van februari. De daling werd veroorzaakt 
doordat organisaties afscheid hebben genomen 
van personeel met een flexibel contract. Vooral 
het aantal oproepbanen is flink gedaald.

• Een deel van de ontslagen is voorkomen door de 
NOW-regeling. Inmiddels heeft de cultuursector 
bijna 3.300 toegekende NOW-aanvragen (ruim 
1.900 NOW-1 en bijna 1.400 NOW-2). De sector 
geeft aan groot omzetverlies te hebben. Volgens 
NOW-2 heeft de sector het hoogste omzetverlies 
(-62%) van alle sectoren. Er zijn ook al 
ontslagen aangekondigd, bijvoorbeeld bij 
sportorganisaties, dierentuinen, concertzalen en  
evenementenlocaties en festival- en 
evenementenorganisaties.

• Zelfstandigen kunnen geen beroep doen op 
NOW-regeling, maar komen (mogelijk) in 
aanmerking voor de Tozo-regeling, die 
uitgevoerd wordt door gemeenten. 

• In de periode van maart t/m augustus zijn 45 
bedrijven in cultuur, sport en recreatie 
failliet gegaan. Dat is meer dan in 
dezelfde periode in 2019 (toen 32).
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Top-10 toename personen met WW-uitkering 
naar beroep, aug 2020 t.o.v. aug 2019

1. Inspicienten en belichtingstechnici +255%

2. Accountmanagers zakelijke diensten +142%

3. Multimedia & webdesigners (creatief) +131%

4. Medewerkers bediening horeca +122%

5. Audiovisueel technici +118%

6. Beeld-, geluid- en uitzendtechnici +115%

7. Servicemedewerkers bioscoop, theater +100%

8. Organisatoren evenementen, conferenties +97%

9. Museumbeheerders, galeriehouders +88%

10. Fitnessinstructeurs +67%

Totaal cultuur, sport & recreatie +31%

Totaal alle sectoren +24%
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Openstaande vacatures
Sector cultuur, sport & recreatie

Bron: CBS Openstaande vacatures

Verwachtingen ondernemers over 
personeelssterkte komende 3 maanden

Bron: CBS Conjunctuurenquête

Ervaren belemmeringen ondernemers 
sector

Bron: CBS Conjunctuurenquête

Het aantal vacatures is in het 1e en 2e kwartaal van 
2020 sterk teruggelopen. Er zijn in het 2e kwartaal 
2.100 vacatures; bijna de helft minder (-49%) dan 
eind 2019. Voor alle sectoren bedroeg de daling 
gemiddeld -29%. 

Top-5 openstaande vacatures naar beroep 
2020 q2 t.o.v. 2019 q4

Bron: UWV

Aantal openstaande vacatures sterk gedaald
• Het aantal vacatures is het sterkst afgenomen bij 

organisatoren van evenementen. Ook bij 
marketeers, medewerkers technische dienst, 
managers restaurant en ondersteunende 
secretariële medewerkers was de afname van 
vacatures fors. 

• De meeste openstaande vacatures in het 2e

kwartaal 2020 zijn er voor medewerkers bediening 
horeca (ruim 300) en sporttrainers & 
zweminstructeurs (ruim 100). 

Ondernemers begin juli iets positiever
• Over de nabije toekomst waren de ondernemers in 

de sector begin juli iets minder somber dan eerder 
in het jaar. Begin juli 2020 (begin van het 3e

kwartaal) verwachtte circa 20% dat de 
personeelssterkte de komende 3 maanden zal 
dalen. Dit was lager dan in het 2e kwartaal. Bij de
deelbranche kunst waren ondernemers negatiever. 
Zo verwachtte ruim een derde nog dat het 
personeelsbestand zou dalen. 

• Ongeveer 20% van de ondernemers verwachtte 
een toename van de personeelssterkte. Dit was 
hoger dan in het 2e kwartaal; ondernemers zijn 
dus iets positiever. Uitzondering is ook hier weer 
de deelbranche kunst. Slechts 5% van de 
ondernemers in de deelbranche kunst verwachtte 
dat de personeelssterkte toeneemt. 

Belemmeringen in de bedrijfsvoering
• Personeelstekorten speelden al nooit een grote 

rol in de sector, maar inmiddels is daar al 
helemaal geen sprake meer van. De grootste 
belemmering bij het uitvoeren van activiteiten 
komt volgens 50% van de ondernemers in 
cultuur, sport en recreatie voort uit andere 
oorzaken (hoogstwaarschijnlijk corona). 

• Gemiddeld over alle sectoren geeft 26% van de 
ondernemers ‘andere oorzaken’ als belangrijkste 
belemmering aan.

Vooruitzichten niet positief
• De sector heeft tussen half maart en juli stil 

gelegen. Vanaf juli was meer mogelijk; het blijft 
echter lastig om winstgevend of kostendekkend 
te zijn met contactbeperkende maatregelen. 
Diverse organisaties hebben al aangegeven 
personeel te moeten ontslaan. 

• Inmiddels zijn een aantal versoepelingen weer 
teruggedraaid. Zo mag er vanaf 29 september 
gedurende 3 weken geen publiek bij 
sportwedstrijden zijn, blijven sportkantines 
gesloten en geldt een maximum groepsgrootte 
van 30 personen binnen, ook voor de 
cultuursector. In overleg met de  
veiligheidsregio’s kan hiervan afgeweken 
worden. Door de voortdurende onzekerheid over 
(de opleving van) het coronavirus en de 
maatregelen zijn de vooruitzichten voor 
de sector niet positief.Barometer cultuur, sport en recreatie3
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