
 
 
 
Verslag - Conference call 24 maart, 19.30 uur 
 
Algemeen: 

- Er hebben zich 10 nieuwe partijen aangemeld bij de CC, totaal 34. 
- De secretaris van de CC is per heden Lille Witsen Elias, 

secretaris@decreatievecoalitie.nl (vooralsnog 4 uur per week). 
- De CC website is actueel en wordt bijgehouden door de Communicatie werkgroep. 
- Op uitdrukkelijk verzoek van OCW spreken over steunmaatregelen (dus niet 

noodpakket/ noodmaatregelen). 
- AVG / CC adressenlijst: wie niet zichtbaar in een adressenlijst wil, dit melden. 

 
Nieuws vanuit overheden: 

- De taskforce is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving vandaag niet bijeen 
geweest omdat sinds gister (23 maart) bekend is dat de corona maatregelen tot 1 
juni zijn verlengd. Het ministerie heeft tijd nodig alvorens verdere afspraken te 
maken met taskforce. Het Kamerdebat is naar donderdag 26 maart verplaatst (ipv 
woe 25). 

- De brief aan de kamer met daarin input CC wordt is nog niet uit. Concept ligt bij de 
Taskforce en zorg is of alle input wel wordt overgenomen of dat de brief in 
algemeenheden blijft steken. Caspar houdt vinger aan de pols bij Zoet, vz taskforce. 
Zodra de definitieve brief gereed is, wordt deze naar alle leden gestuurd. 

- Het Ministerie van OCW heeft zijn verbazing uitgesproken over hoe uiteenlopend de 
arbeidsverhoudingen binnen de creatieve en culturele sector zijn en krijgt daarmee 
zicht op de differentiatie binnen het hele veld. Vanuit CC scherp blijven dat die 
differentiatie ook bij de steunmaatregelen tot uiting komt! 

- Kabinet heeft een reeks generieke maatregelen aangekondigd voor zzp’ers (TOZO, zie 
verschillende websites waaronder Kunstenbond – ook Engelse vertaling) en OCW 
bekijkt nu of er specifieke maatregelen nodig zijn als het gaat om onze 
beroepspraktijken. Input CC/ taskforce hiervoor van groot belang. 

- Voor wat betreft de generieke maatregelen hebben nog niet alle gemeenten 
dezelfde procedure in gang kunnen zetten. Nb. De generieke regeling is ook nog niet 
officieel gepubliceerd. Blijf kijken op de site van jouw gemeente voor updates en 
procedures. 

 
Inbreng vanuit CC leden: 

- De verscheidenheid van de noden en zorgen in de sector en hoe maken wij het 
Ministerie duidelijk dat de noden van verschillende aard zijn. 

- Acute zorg en steun nodig bij veel zzp’ers (Corona valt in het topseizoen van de 
sector, dit zijn de maanden van ‘geld verdienen’). 

- Wat kan de achterban van ons verwachten en binnen welke termijn? Steun BBZ lijkt 
niet altijd de oplossing. 
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- Hoe spreken we zo goed als mogelijk met éé n stem en dragen we ook oplossingen 
aan (met voorbeelden uit het buitenland). 

- Onderscheid maken tussen doorlopende kosten, zwaar onder modaal (gemiddeld 
17.000 euro bruto jaarinkomen) en ver daar boven – veel (grote) verschillen. 

- Op de vraag of coördinatie op verschillende vragenlijsten (van verschillende 
organisaties) mogelijk is, lijkt dit niet geel mogelijk (uitvraag bij veel verschillende 
partijen en aangestuurd door verschillende partijen). 

- Oproep voor iedereen tot verspreiden ‘#coronacoulance’ of sterkere uitingen. 
- Meldpunt inrichten waarbij de noden van de zzp’er worden gebundeld en het 

verschil / gevolg voor hen in vergelijking met gesubsidieerde instellingen nog 
duidelijker wordt.  

- Op de vraag waarom Vereniging van De Vrije Theater Producenten (vz Boris van der 
Ham) niet is aangesloten bij CC, is het antwoord dat dit een werkgeversorganisatie is 
(heeft wel zitting in de taskforce). 
 

 
Werkgroepen 
 
Cijfermateriaal 
Rosa Garcia Lopez (NvJ) 
Esther Gottschalk (Nieuw Geneco) 
Suzanne Henning (Dupho) 
Caspar de Kiefte (Kunstenbond) 
Ruud Nederveen (vz CC)  
 

➢ Verzamelen cijfermateriaal sector en zorgen voor de juiste en volledige lancering en 
richting Ministerie (via Taskforce) 
 

Communicatie / Website CC 
Caroline Cartens (Platform voor Freelance Musici) 
Anita Liemburg (BRAM) 
Rosa Garcia Lopez (NvJ)  
EvaVillanueva (BAU).  
 

➢ Stukken op de site te gebruiken voor achterban (zo samen een stem). 
➢ Voorlopig geen inzet op socials zoals facebook, twitter en instagram 

 
CBO’s  
Erwin Angad Gaur (Platform Makers) 
Thomas Brunning (NVJ) 
Suzanne Henning (Dupho).  
 

➢ De CBO’s proberen nu uit eigen middelen noodfondsen voor hun eigen achterbannen 
in het leven te roepen /  lijn te krijgen in de verschillende problematieken / 
initiatieven 

➢ Mbv overzichten van voorgaande jaren inzicht krijgen in verliesposten. 
➢ Suggesties en uitbreiding werkgroep welkom > melden bij Peter van den Bunder 



 
Juridisch 
Kunstenbond 

➢ Zoekt aanvulling!? 
 
 
Afspraken (reeds gemaild via Annemarie): 
 

1) Secretaris (Lille) stuurt de definitieve brief zodra gereed. 
 

2) 25 maart voor 10 uur mailen: 
a. oplossingen voor noden in de sector (mailen naar Lille en Annemarie: 

secretaris@decreatievecoalitie.nl  en annemarieharmsen@kunstenbond.nl 
b. Aangeven als je bezwaar hebt tegen publiceren van je gegevens op interne CC lijst. 

(mailen naar Lille en Annemarie). 
c. Nieuwe sterkere # uitingen (mailen naar Caroline Cartens: caroline@pvfm.nl) 

 
3) Mailbeleid: 

- Niet reply to all gebruiken, tenzij strikt noodzakelijk. 
- Als je terugmailt op iemand in het bijzonder en je wilt dat de secretaris dat 

ook leest en ziet, dan cc mailen naar secretaris@decreatievecoalitie.nl. 
- De secretaris is geen verdeelstation dus mail naar diegenen die je wilt 

aanspreken. 
 

4) Deelname aan CBO werkgroep melden bij Peter van den Bunder.  
 

5) In principe donderdagmiddag nieuwe conference call, uitnodiging volgt asap. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@decreatievecoalitie.nl
mailto:annemarieharmsen@kunstenbond.nl
mailto:caroline@pvfm.nl
mailto:secretaris@decreatievecoalitie.nl

