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Er is zwaar weer op komst in

de sector kunsteducatie. Het

handelen van de werkg€vers

getuigt van incompetentie en

hun loonbod is ronduit

belachelijk. Aldus het hard€

oordeelvan de bonden, die

het overleg nu hebben

opgeschort. Steeph Custers

van FNV KIEM hoopt op beter

maar sluit acties niet uit. "Het

mo€t nu maar eens over zUn

met kniezen en knUpen."

cao proiocol ook lvilde, lr 2000
al hclemaal kla.rvoor.70 nleL
dc werkgo,ers. De V(V, de Vo-
cni$ngvan Cemra voorde Kun-
stcn wa a nn 2 ii \reilegenwoor-
digd zijn. bleek e. Íurrnict intc
slagcn een overlegdelegatie sa-
,ren lr s.Tl.r Cro.rr$s d,n
ookhei ongcduld en hoogrvarn
de veNachtingen roen her er
eind 2001, anderhalfjaar na

daLo, uircindeljjk iocl v. I

De wcnscn van debonden wiref
duickliil. rcn struclurele sal. rh
verl'oglng, comp.nsatie vaD de
beroef sloícn pcrjanuan 2001,
aanpassingvancen àanral do
cerlensdulcn aan her niveau
vanhct basisondeffiis en nog
rcn paar hoognodige veÈererÍi
gcn in dc Íèer m n k itr dero!
vang. vcdofen re'i'Íegrarie. irij
eLkaar gocdvoor een verhogif e
van Íneo dan tien procent op het
huidi ge ilkomcn. Nier lindeÈ
acllig. gevcn.lc bonden roe,
naar hrt mocht zo onderhànd
rv el eens. Dc werkgo-eBdelega
Iie. twcc maDsteft, piekerde e.
peiník. [n lrcsenreerde uileir
delijl de brrurhtc klapsigaar.
Pak aar:dÍiekomma dne pro

Pure lamlendigheid
Bjj Sreeph Cus tcÉ komr de rook
zowar 2iif oren uir. Hei is eef
klap ir hel gczichrvan dedo
cenien. M oetjc jc vooBtellen:
dne kon)na drie lroccnr !Íaar
ulrook nogeens0,85lrocenl
contensade moc ,orden be
taaldvoor de bcroepskostenI
Terwijl dt V(Vzelf heelÍ uirge
relend dat h(t atschaffen va r de
aftrek gemiddcld al zo n 4.25
procenr achreruitgang bere

h\

lsher r(hr mogLlijl,dàtde
lued gertr rrrrmccr kunrer
!resleFn dan dirT Ycrontwaardi

$ng en ongelool. zo blc.r dt
dens ledenb ijeenkomsren bcgin
januari in lei hele lànd, vcchicn
omvoorangbii deongcvc.r
10.000 docefler cn bcgclcldes
in hetkunsrordetrjjs.
Niel zon'aai f er 2001 raakren zij
door her n ieuwe belaíingÍcLscl
dc gchcle altrekbaarheld van bc-
Íott,skoícn kwijl- (led iig, í,à-
Ierlaal. lnÍrumenren, alles zou

denzij vootaan zelf moele.
verqocdcn. Ecn klein drana
voortrl voor dcgcnen die va. hrt
doceljte!ln-[omen afl ]ankelijL
zjjn. Maargccn nood, vedr.uw-
den ze loen nog. Dc werkgever
zal daarie$ tcgcnover siellen.
Reil]lalzcnd zagen ze uit naardc
cao-ondcrhandelinger.
fNV KIIM, de Nederlàf dse

Toonkunsrenaa$ Bord (NTBI cn
dc vakorganisÍie voo.])erocls
musici KNTV zaren er, zoals hct

.,r :irrr(DrrrrrL.1P,ii,



rt I

kentl Sinds h.tbclcnd wordcn
!a. de nl.ui{c beLastingwct zijn
de beroetskoÍen e€n bron !an
2org ge(,r.n. De bondvan mu-
sici!,erzochr de \rKV iI 1999 al
on aÍie of dir!unt. De \(V rc
lende. maar vcrdo nlcts.
Cusrers is dc afgclotcn tild van
de enevcrbazing cn crgcrnis in
de anderc gcvallcn ti.jdrns hct
o\rerleg mcl dc rcrkg.v.rs.
l!aaro.k alder.n die van d.
laideli jte koelelorganisatie-
i!a.rrhiizo . 95 pro.entvan alle
kurslencenÍa È aangesloren.
een schataan cxlcÍisc cn daad-
kÉ cht vcfr,achttc, llran bcdÈ
.gen uit. Volgcn! dc V(V zcll
i{àren hct inlcrnc lroblcmcn dle
leidden tot hct vcrbazing$cl-
tende ulrÍcl van hct .ao- ovcF
leg,waan,annx hctonduiíe-
rende rcsultaar dc bonden in Llt

keelÍccIL lk noen herpure
1àmlcndiÈheid, schrijlL CLrsrets

nr e€n circulaire aan dr ledol if
de sector. 'D c VKV hrclt and -
halfjaar nicts gcdaan. CctnloL
lvnàar dc loliticl om aandadrl
voor de berocpskosto. gccn
geld naar haar achterban. gccn
geld gercscNcc . Hclcnaal

Henk Luil nam.ns dc (NTV
!ice vood ter van het overkg.
Ieet er gc.n mocitc ncc hct
luicrionoen van hctlKV
boh{erk aLs gchccl tcr discu$lr
re (rPll.n "l'l..li. 2000 ls dc
oxde dircteur opgeÍalt t'', zegL

hij, cnDtl hern deoude werk
gevcLddegatie. van de hele
oÈànisaue l! dgenliik niels
oveEcblcvcD. oDldat een onder-
liggendc Íructuur ontbmk.
Her ze8t iers over de menlaliteit.
Àr.ganrie en desinreresse o\rr

''De \(\i hccft d.Íijds een half
jaarg.!raagd om nicuwc ondcr
l3ndelaars tc zotko.n in ic
werken. Darlrerd om te begin
tren anderhalfjaar. De delegati.
besraat nu uir een dnecreuren
een inrerim direcleurvan een

d' uziekschool. Wel prolèsionah

uit dc sccror, nàarmrnsen 
'ner

wcinig \reskenDls en weiniger
varlng in ondrrhandelef. Bo

vcndien merkje drl ^ 
nier ziin

ingcpuar en door de koepel

nau\!clltks \!o ef ondeBteund.

HàlldecemberwÈ1en de bondcn
het niel meer. Hergebrek aan
deskundighenl en bereldrvllliq
hc maaktrn dr onderliandelin
gcn onrcikl,aar, vo den,ii. Z1l

schoÍtcndcze dan ook ol e.
namen eer zeer orgebruikel j jle
íai,rze scl.evef ee. ofen irief
aar |er besiuurvàn de \'(V.
'Wil ven'illen denerkgeveEde
lega e.eebrel aan àcrie en pro

less o.alileii, zoelidaàfir on
derneerrelezef . Doorhaàr
opsrelljng zji. \{jl nler in §aat
.rr mede i.richring en íudnglc
geven aan eigenrijdse, nomalc
arbridslooni,aarder.'
lle o|en brielejndigr mer het
dringerdeverzoek àan het VKV
lestuur naalregelen 1e nemen
om ror een vol\!aa rd ig overleg
ArLeidsvoorranÍler Ku.§znl
ulAe Vorining re lomen. l{elke
naa1,'egelef bedoelen de bo.
den daimee? D3ris nieraan
o.s 0d re|esluiren . meenr
5lecpL CusIeÍS. "I'laarit IaD i{e1

dit zeggin. De VKV leeft!o.r
drjaa lSSeling làren i{eren
onze brlel2eerserieus te.emen
naar de huidlge delegad€ ni.r
nàarhxis ie Íuren,ln iedcr gc

val rletloor djl cao ove.leg. Je

kunrte afi,ragen olzli daarmee
hetlrobleem erkennen.'
''Olcr acries lonrn? DaL d af
hangcn van dc otsrcllingvan dr
\rKV. Ze hebbennog nicrn ou
detijk ot de olschoning van hct
ovcrlcg gcrcagccrd. Maar ik duit
a.tics zclo nict xiL 1kt hrefr !u
lang gcnoeg gcduurd.lrel rforl
maar ccls overzlj! mel knleTen

cn hct Nnijlcn h dc arleids
voo.\aardcn !an docenren.
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