
  

 

Persbericht 

Kunstenbond en Nederlandse Toonkunstenaarsbond bundelen 

krachten voor een sterke sector  

Per 1 juni 2018 gaan de Kunstenbond en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) 
fuseren. De Ntb is de grootste belangenorganisatie voor musici, componisten, producenten 
en deejay’s en neemt veel expertise over de muziekwereld mee. Samen vertegenwoordigen 
Kunstenbond en Ntb ruim 8.000 leden en worden daarmee de grootste vakbond voor 
creatieven in Nederland. De VCTN, de grootste beroepsorganisatie voor muziekauteurs, 
gaat nauw samenwerken met de nieuwe versterkte Kunstenbond. 
 
Een grotere achterban geeft ons meer kracht bij het behartigen van collectieve belangen, bij 
rechtenorganisaties zoals BUMA en SENA, de politieke lobby en het onderhandelen over 
cao’s. Maar ook bij het sluiten van betere deals voor onze leden, bijvoorbeeld met 
verzekeraars. Zo kunnen onze leden profiteren van de bundeling van kennis en netwerken. 
Zij kunnen nog beter terecht met specifieke vragen over hun vakgebied. Maar ook met 
algemene vragen over ondernemerschap, fair practice en wetgeving. En natuurlijk voor 
juridische ondersteuning als dit nodig is.  
 
Samengaan is een belangrijke stap. In een versnipperde creatieve sector kunnen we met 
gebundelde krachten de uitdaging waar de sector voor staat beter aan: een betere 
(inkomens)positie voor musici, podiumkunstenaars, beeldend kunstenaars, fotografen, 
docenten, ontwerpers, animatoren, projectleiders, geluids- en lichttechnici en alle andere 
creatieve makers en professionals in Nederland. Of ze nu werknemer of zzp’er zijn. 
 
Noot voor redactie 
Meer weten over de fusie? Stuur een mail naar communicatie@kunstenbond.nl of bel met 
Karine Hustinx van communicatie: +31 6 51 07 55 74. Afhankelijk van de vraag kan zij 
contact leggen met Jurre Schreuder (voorzitter van de Kunstenbond) of Erwin Angad-Gaur 
(secretaris/directeur van de Ntb en VCTN).  

Over de Kunstenbond 
De Kunstenbond is in Nederland de vakbond voor alle creatieve zzp’ers en werknemers in 
alle creatieve disciplines. Wij vertegenwoordigen niet alleen makers maar ook iedereen die 
achter de schermen werkt. www.kunstenbond.nl/over-ons 

Over Ntb 

De Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond) bestaat 99 jaar en is daarmee de oudste en 
ook grootste belangenorganisatie voor musici in Nederland. www.ntb.nl 
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