Aan het Ministerie van OC&W
t.a.v. Katie Schreiber en Amanda van Rij

1 december 2016
Betreft: uitbreiding activiteiten Platform Makers
Geachte mevrouw, Schreiber, geachte mevrouw Van Rij,

Zoals aangekondigd tijdens het gesprek dat wij tezamen met de overige binnen de
Federatie Auteursrechtbelangen verenigde platforms hadden, zal Platform Makers, namens
de bij haar aangesloten organisaties en leden vanaf heden optreden als woordvoerder en
overlegpartner met uw Ministerie, ook op het ruimere gebied van het Cultuur- en
Kunstenaarsbeleid.
Platform Makers ziet dit als een eerste stap om vanuit de georganiseerde Nederlandse
Makers een bijdrage te leveren aan een betere overlegstructuur en een verbeterde sociale
dialoog. Hoewel de middelen om deze rol ten volle te kunnen spelen op dit moment (nog)
ontbreken, een onderwerp waarover wij graag met u van gedachten wisselen, willen wij nu
reeds de gezamenlijke stem van de bij Platform Makers aangesloten makers bundelen in
de dialoog met uw Ministerie.
Platform Makers verenigt de navolgende ledenorganisaties (vakbonden en
beroepsorganisaties) en spreekt namens ruim 30.000 georganiseerde Nederlandse Makers:
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ACT (acteurs)
BCMM (componisten multimedia)
Belangenorganisatie van en voor Nederlandse DJ’s/producers - Dutch DJ Foundation
(DJ’s/producers)
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers - BNO (ontwerpers en illustratoren)
Beroepsorganisatie Nederlandse Stripmakers - BNS (stripmakers waaronder striptekenaars
en –schrijvers)
Beroepsvereniging Auteur-Muzikanten (BAM!) (muziekauteurs)
Beroepsvereniging Zelfstandige Ondertitelaars - BZO (ondertitelaars)
Dutch Directors Guild - DDG (film- en televisieregisseurs)
Freelancers Associatie - FLA (freelance journalisten)
FNV Kunstenbond (musici, componisten en muziektekstschrijvers, dansers, acteurs,
beeldend kunstenaars)
Dutch Photographers - Dupho (fotografen)
Nederlandse Vereniging van Journalisten - NVJ ((foto)journalisten, programmamakers)
Netwerk Scenarioschrijvers (scenarioschrijvers)
Ntb (musici, dansers, acteurs, componisten en muziektekstschrijvers)
Popauteurs.nl (componisten en muziektekstschrijvers)
Samen1Stem (freelancers werkzaam in nasynchronisatie of andere vormen van stemwerk)
Tekstnet (tekstschrijvers)
VCTN (componisten en tekstdichters)
De Unie van Componisten (componisten en improviserende musici)
Vereniging van Educatieve Auteurs (educatieve auteurs)
Vereniging van Letterkundigen - VvL (literaire schrijvers en vertalers)
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Graag zouden wij binnenkort in onze nieuwe (uitgebreidere) rol een
kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van uw Ministerie voeren ten einde onze
speerpunten nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Erwin Angad-Gaur,
Voorzitter Platform Makers
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