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PRE AMBULE
Wij zien in de praktijk van onze leden dat de doelstelling van de WWZ om meer vaste
dienstverbanden te realiseren in deze sector vrijwel niet kan worden bereikt. Dit komt
doordat het overgrote deel van de theaterproducenten slechts een relatief kleine kern
hebben van vaste medewerkers, veelal in bureau- en managementfuncties. De producties
zelf worden steeds op projectbasis gemaakt en uitgevoerd, met wisselende casts en teams.
Dit is bestendig gebruik en inherent aan de aard van de sector en de intrinsieke aard van de
bedrijfsvoering. De noodzaak om projectmatig te werken wordt versterkt door de grote
bezuinigingen bij de verschillende lagen van de overheid op de subsidies van de
programmerende instellingen die sinds 1 januari 2013 zijn doorgevoerd. Daarbij geldt dat
zowel werknemers als werkgevers om artistieke redenen flexibele arbeidsrelaties wenselijk
achten.
Partijen delen de conclusie van bovenstaande dat er in de podiumkunsten dringend
behoefte bestaat aan meer flexibiliteit in het contracteren van medewerkers dan de nieuwe
wetgeving standaard toelaat. Partijen wensen daarom sectorspecifieke functies uit te
zonderen van de ketenregeling in de WWZ. Het gaat hier om de voorstellings- en productie
gebonden functies die op projectbasis worden uitgevoerd alsmede artistieke (steun)functies
en alle bijbehorende assistenten, waaronder (maar niet beperkt tot):
Castleden (acteurs, zangers, dansers, acrobaten), musici, technische medewerkers,
kostuummedewerkers, kap- & grimemedewerkers, artistieke en organisatorische
begeleiders, productieleiders en –medewerkers en pr-medewerkers, balletmeesters,
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repetitoren, regisseurs, scenografen, ontwerpers (licht, geluid, video), componisten,
choreografen, kinderbegeleiders en dramaturgen, boventitelaars, souffleurs,
educatiemedewerkers, company en resident-director, en alle bij voornoemde functies
horende assistenten mits zij specifiek op project basis betrokken zijn.
Immers, voor al deze functies geldt dat zij op basis van persoonlijke kwalificaties, artistiek
talent en/of bijzondere expertise en kunde worden ingevuld voor een bepaalde productie op
een locatie die gebonden is aan de voorstelling.
De werkgever zal daarbij zoveel als mogelijk nastreven om voor de speelperiode van
eenzelfde productie haar werknemer één contract aan te bieden, en zal daarbij langere
periodes aanéén nastreven, voor zover, op moment van sluiten overeenkomst, de volledige
speelperiode van de betreffende productie vaststaat bij werkgever. Sociale partners beogen
hiermee eventueel ongewenste effecten van de oprekking van de Wet Werk en Zekerheid te
voorkomen en de werknemers de zekerheid van doorlopende contracten voor de initiële
speelperiode van een productie (zo mogelijk van enige omvang) te bieden voor eenzelfde
productie/titel in eenzelfde functie.
Vanwege het gedeelde belang in deze trekken wij als sociale partners gezamenlijk op, en
sluiten wij deze cao.
Voorts zullen partijen nader met elkaar in overleg treden op welke manier belangen van de
werknemers en werkgevers nog meer in een cao kunnen worden vastgelegd. Partijen gaan
een inspanningsverplichting aan, om te onderhandelen over een uitbreiding van deze cao.
ARTIKEL 1: Looptijd en opzegging van de cao
1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 december 2018.
2. Indien geen der partijen uiterlijk drie maanden voor het tijdstip waarop deze
overeenkomst eindigt, schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij deze wenst te doen
eindigen wordt deze overeenkomst geacht telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn
verlengd.
3. Opzegging door een der partijen geschiedt bij aangetekende brief gericht aan de
andere partij.
ARTIKEL 2: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Ter verruiming van de ketenbepaling wordt afgesproken
voor de projectgebonden functies zoals gedefinieerd in de pre ambule, in afwijking van de
wettelijke ketenbepaling dat:
1. In afwijking van artikel 7:668a lid 1 en 2 BW geldt dat vanaf de dag dat tussen
werkgever en werknemer:
 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet
meer dan zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 48 maanden,
deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van
die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;
 meer dan zes voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar
hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan zes maanden, geldt de
laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
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2. De tussenpose zoals beschreven in lid 1, wordt verkort van 6 maanden naar 3
maanden.
3. Artikel 7:668a lid 2 BW komt te vervallen.

ARTIKEL 3: Overgangsbepalingen
1. Voor arbeidsovereenkomsten die aangegaan worden na ondertekening van de cao en
ingaan op of na 1-1-17 en die opvolgend zijn op een eerder dienstverband bij eenzelfde
werkgever, geldt dat een nieuwe keten ontstaat als een tussenpose van 3 maanden in
acht is genomen. Indien er sprake is van een kortere periode dan telt voorgaande
overeenkomst(en) mee in de vanaf dat moment toegestane keten van 6
overeenkomsten.
2. In geval de cao, na al dan niet te zijn verlengd (uitdrukkelijk of stilzwijgend), op enig
moment ten einde komt (de ‘vervaldatum’), dan geldt dat arbeidsovereenkomsten die
zijn aangegaan en/of ingegaan voorafgaand aan de vervaldatum worden uitgediend
onder de regels zoals geformuleerd in deze cao. Arbeidsovereenkomsten die na de
vervaldatum ingaan worden beheerst door de wettelijke regeling van artikel 7:668a BW,
ongeacht het moment waarop ze zijn aangegaan.
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