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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
t.a.v. drs. A. Slob, Minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media 
Per mail via: a.kooper@minocw.nl 

 
 
 
Amsterdam, 9 maart 2020   
 
 
 
 
Geachte heer Slob, 
 
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en haar sectie Nederlandse Vereniging van 
Fotojournalisten (NVF) vragen uw aandacht voor het volgende. De coronacrisis treft freelance 
(foto)journalisten hard.  
 
Meer dan ooit maakt de journalistiek haar maatschappelijke meerwaarde op dit moment dagelijks 
waar. Als vitale beroepsgroep zorgen (foto)journalisten voor een cruciale en betrouwbare 
informatievoorziening voor burgers. 
 
Dit maakt het extra pijnlijk dat veel collega’s het werk doen vanuit volstrekt onzekere 
contractvormen of als freelancer tegen onverantwoord lage tarieven, zowel binnen de publieke 
omroep als bij private mediabedrijven. Dat maakt dat zij geen tot zeer beperkte buffers hebben om 
het onvermijdelijke verlies van opdrachten en werk op te vangen.  
Dit geldt eens temeer in de sectoren zoals sport en entertainment waar journalistiek werk als gevolg 
van de crisis (bijna) onmogelijk is geworden.   
 
Sinds de lancering van het meldpunt ‘Corona-annuleringen’ op zondag 15 maart zijn er tegen de 200 
meldingen binnengekomen van freelancers wier opdrachten worden geannuleerd. Na een eerste 
inventarisatie blijkt dat vooral freelancers worden getroffen die werken voor sport-, culturele-, en 
internationale redacties. Hele katernen worden tijdelijk opgeschort en opdrachten geannuleerd. 
Enkele media verbreken zelfs samenwerkingsverbanden met freelancers omdat zij denken de crisis 
niet te overleven. De nood is kortom extreem hoog.  
 
Creatieve Coalitie 
De NVJ maakt onderdeel uit van de Creatieve Coalitie (CC) die vierentwintig beroeps- en 
belangenverenigingen vertegenwoordigt. Samen met de Creatieve Coalitie lobbyt de NVJ voor betere 
arbeidsomstandigheden voor alle werkenden, makers en vrije beroepsbeoefenaren in de creatieve- 
en mediasector. In het kader van de coronacrisis trekt de coalitie ook samen op. Zij heeft uw collega 
Minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) 
gevraagd om een steunpakket voor onder andere ondernemers en zzp’ers. Van Engelshoven erkent 
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de hoge nood onder zzp’ers in de culturele- en mediasector. Zij heeft hiertoe een Taskforce opgericht 
– waar de Creatieve Coalitie, de Kunstenbond en de NVJ deel van uitmaken – om toe te zien op een 
efficiënte en snelle uitvoering van het steunpakket. Het doel is dat makers binnen enkele weken 
geholpen zijn.  
 
Minister Mediazaken  
De NVJ vraagt u, zijnde de minister van Mediazaken, om nauw contact te onderhouden met Minister 
Van Engelshoven inzake het steunpakket voor ondernemers en zzp’ers werkzaam in de media. Wij 
laten het aan het Ministerie van OCW over om u nauw te betrekken bij de Taskforce.  
De Creatieve Coalitie focust zich op generieke maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen in de 
creatieve- en mediasector. Indien de NVJ uitzonderingen nodig acht voor werkenden in de media dan 
zal zij u apart adresseren.  
 
Meldpunt Corona-annuleringen 
De komende weken zal de NVJ u – en minister Van Engelshoven - informeren over het aantal 
meldingen, type meldingen en totaal aan schadebedragen die zelfstandigen en flexwerkers 
werkzaam in media bij ons melden.  
 
Nauwoverleg met mediaorganisaties 
De NVJ voert nauw overleg met mediaorganisaties om de terugloop van advertenties (en mogelijk 
ook abonnementen) of andere terugval van inkomsten te inventariseren.  
 
Vier scenario’s 
De NVJ zal de komende weken vier mogelijke scenario’s – afhankelijk van de duur van de 
coronacrises – uittekenen. Het betreft de volgende scenario’s (slecht, slechter, lelijk en het 
ondenkbare). In dat laatste scenario worden zelfs de vitale sectoren platgelegd – iets wat we moeten 
voorkomen.  
 
Wij verzoeken u om voor onze beroepsgroep passende aanvullende maatregelen te nemen, in nauwe 
coördinatie met de Taskforce.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  
   
Hoogachtend, 
 
  
Thomas Bruning      Rosa García López 
Algemeen Secretaris NVJ     NVJ Secretaris Zelfstandigen   
 
 


