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Onderzoek en
en rapportage:

kenniseffect

1.500+
1562 loopbaan-

trajecten heeft het
SFPK vanaf 2014
gefinancierd.
Ruim 600 trajecten
zijn mede mogelijk
gemaakt door het
Sectorplan Cultuur.

Waardering trajecten
Om- of bijscholing 8,4
Individuele coaching 8,3
Meerdere loopbaan7,9
adviesgesprekken
Groepscoaching 7,8
Eén loopbaan7,6
adviesgesprek

gemiddeld BEROEP/ORGANISATIE:
59% artistiek
40
jaar
41% ondersteunend
68% 32%

WAT HEEFT HET LOOPBAANTRAJECT JOU

CONCREET OPGELEVERD?
Ik werk
beter
Ik ben pro- samen
actiever

Podia
16%
Overig
15%

Duurzame
inzetbaarheid
Om- en bijscholing leveren
grootste bijdrage aan meer
werkgeluk, werkvermogen
en loopbaanmogelijkheden

Blijvende
behoefte!

Ik heb een
keuze gemaakt
Ik werk
gezonder /
met meer
plezier

Muziek
42%

Theater
27%

Ik weet beter
wat ik kan/wil

65% heeft op dit moment
behoefte aan scholing of
coaching.

37% ervaart onbalans
Ik ben breder
inzetbaar

tussen competenties en
taakeisen (skills gap).

80% heeft werkgever die
scholing en ontwikkeling
niet actief stimuleert

“De financiële bijdrage
heeft me enorm
geholpen. En omdat je
niet altijd weet
welke mogelijkheden er
zijn om jezelf
verder te ontwikkelen,
is zichtbaarheid van
de mogelijkheden heel
belangrijk: van
coaches, workshops, m
asterclasses. Op de
SFPK-website, via nieuw
sbrieven, social
media, etc.”
MUSICUS, ZZP & IN LOON
DIENST,
OMSCHOLING TOT
MINDFULNESSTRAINER

“Jammer dat ZZP’ers er geen gebruik
van kunnen maken. Dat zijn toch
degenen met de aller slechtste
arbeidsvoorwaarden. Het zou fijn zijn
als er een fonds was om geld aan te
kunnen vragen om je verder te
kunnen ontwikkelen ook al werk je
niet bij een instituut.”

heid
“SFPK heeft mij de mogelijk
,
gegeven verder te studeren
drijf heb
waardoor ik mijn eigen be
t SFPK zeer
kunnen starten. Ik ben he
waar ik nu
dankbaar, door hen sta ik
sta: in mijn kracht.”
,
ACTRICE/THEATERMAKER
L
EE
OMSCHOLING TOT CULTUR
EM
ONDERN ER

PRODUCENT THEATERGEZELSCHAP,
ZZP, BIJSCHOLING
FESTIVALMANAGEMENT

“Ik vind het best ingewikkeld een aanvraag
voor subsidie te doen. Ik weet dat sommige
collega’s daarom geen gebruik maken van
deze diensten.”
ZANGERES MUZIEKGEZELSCHAP,
LOOPBAANCOACHING
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HAP,

“De mogelijkheid
tot ondersteuning
jaarlijks onder on
ze
aandacht blijven
brengen, zal verm
oedelijk lonen. Alle
en al
deze enquêtevrage
n stimuleren mij
opnieuw om stil te
staan bij wat ik m
ezelf
aan groei wens en
of ik me eventuee
l
terughoud vanweg
e het gebrek aan
middelen.”
ARTISTIEK DIREC
TEUR
THEATERGEZELSC
HAP, BIJSCHOLIN
G
VERANDERMANA
GEMENT
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“Het klinkt raar, maa
r nog zeer veel collega
’s
kennen het bestaan
van dit fonds niet. W
e
moeten nadenken ov
er een bredere opze
t
wie er in aanmerking
komt. Aangezien de
gesubsidieerde plekke
n steeds minder talri
jk
worden, wordt dit la
ngzamerhand echt ie
ts
voor de happy few.”
ACTRICE, ZZP, BIJSCH

OLING ALBA
ACTEERTECHNIEK

“Ik ben intens dankbaar voor de
mogelijkheden die de omscholing mij
heeft opgeleverd, mogelijk gemaakt
door SFPK. Ik hoop dat anderen hier
ook zo van kunnen profiteren. Ga
door!”
VORMGEEFSTER
THEATERVOORSTELLINGEN,
OMSCHOLING TOT BUSINESS
DEVELOPER

“Ik vond het hee
l inspirerend om
de
mensen van het
SFPK live te spre
ken
dus zou dat graa
g in de toekomst
nog
eens willen!”
ACTRICE THEATE
RGEZELSCHAP,
BIJSCHOLING D
UITSE TAAL

