FijnWeekend nieuwsbrief
met belangrijke aankondigingen.
Beste Fijn Weekenders,
We hopen dat iedereen van jullie gezond is en genoeg werk heeft. Het lijkt er
vooralsnog op dat de tweede corona golf niet dezelfde impact op onze branche heeft
als de eerste dat had. En gelukkig maar, want de meesten van ons moeten nog wel
even aan de bak om het jaar goed te kunnen afsluiten.
Lancering FijnWeekend
Op 1 september stuurden we een brief aan zo veel mogelijk producenten,
productiemaatschappijen, omroepen, fondsen etc. waarin we onze weekendtarieven
regeling officieel aankondigden. En vrijwel tegelijkertijd stuurden we een persbericht
uit, dat direct goed werd opgepikt door alle belangrijkste vak-media. Het aantal
aangesloten collega’s maakte meteen een sprong en zit inmiddels al ruim boven de
600. We wisten natuurlijk al dat ons initiatief voor het ontmoedigen van weekendwerk
breed gedragen werd, maar dit overtreft elke verwachting.
Reacties
We realiseren ons dat niet iedereen pal achter ons initiatief staat, maar de reacties
zijn overwegend positief en begripvol. Veel producenten blijken zelf ook voorstander
van minder weekendwerk.
In gesprek
Sinds de lancering in september hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden
met vertegenwoordigers van verschillende producentenverenigingen. Begin
december is er nog gesproken met vertegenwoordigers van NAPA, VCP, NCP, ADC
& NSC. Dit gesprek werd geïnitieerd door DAFF. Over het algemeen is er veel begrip
voor onze wens om weekendwerk te ontmoedigen. Sterker; de afgelopen weken is
gebleken dat er in de gehele sector behoefte is aan meer duidelijkheid omtrent onze
werkvoorwaarden.
Akkoord
Dit heeft bij ons het gevoel opgewekt dat de tijd rijp is om meer te gaan regelen. We
zien een gouden kans om afspraken te maken die branchebreed gedragen worden
en waardoor het niet meer nodig hoeft te zijn om over voorwaarden te
onderhandelen, maar enkel over je dagprijs. Een allesomvattend akkoord dat door
zowel producentenpartijen als crew wordt ondersteund. Een grote paraplu van
voorwaarden waar ook FijnWeekend onder past.
Verenigen
Om op korte termijn dit doel te bereiken en om in de toekomst aan tafel te zitten
wanneer belangrijke zaken besproken en besloten worden, moeten we ons wel
verder gaan verenigen. Momenteel onderzoeken we welke vorm daarvoor het meest
geschikt is. Ons is al wel duidelijk dat we niet de zoveelste 3-letter-afkorting willen
oprichten, maar eerder een FijnWeekend extended. Een club dicht op de crew,
bestaande uit crew en voor iedereen die werkt aan en op filmsets. Voor drama/fictie
èn commercieel.

Uitstel
Doel is om al in het eerste kwartaal van 2021 te komen tot deze afspraken. Om de
besprekingen en onderhandelingen op een vriendelijke en constructieve manier te
laten verlopen, stellen we voor om de invoering van onze weekendtarrievenregeling
uit te stellen tot na dit akkoord. Aangezien we in onze branche veelal zzp-ers zijn,
spreekt het voor zich dat wij als FijnWeekend-werkgroep ons slechts adviserend
kunnen opstellen wat betreft het uitstellen van de weekendwerkregeling. We zijn
immers allen zelfstandigen of eigen ondernemingen.
Momentum
We realiseren ons dat we vlak voor de start een koers inslaan die afwijkt van de
eerder aangekondigde route. We zijn echter van mening dat de aankondiging en de
lancering van ons initiatief, maar vooral ook de overweldigende kracht van de meer
dan 600 geregistreerde deelnemers op www.fijnweekend.film een geweldig
momentum heeft gecreëerd om veel meer te regelen dan alleen de weekenden.
Vragen of adviezen
Mochten jullie voor nu met vragen zitten of wanneer je tips en adviezen wilt delen,
stuur dan een mail naar info@fijnweekend.film. Wij streven ernaar om iedereen op
korte termijn te woord te staan.
Tot zover,
Tot snel
En voor nu....
alvast een

