
Nieuws: NVPI laat leden meer weten wat ze aan organisatie 

hebben 

 

Een van de beleidspunten die de NVPI voor 2004 geformuleerd 

heeft, is haar leden meer en meer te laten weten wat zij nu 

eigenlijk aan hun belangenbehartiger hebben. Een ander punt is 

dat ze haar externe relaties wil laten zien dat de branche 

‘goed met de techniek en wensen van deze tijd meegaat en 

innovatief is’. Dit meldt pr- en communicatiemanager Jonne 

Boesjes tegenover Muziek en Beeld. 

 

Eén van de middelen die de NVPI gaat inzetten is het versturen 

van een lege cd-rw, half december, naar relaties en alle 

werknemers van haar leden. Deze cd-rw kunnen zij in de loop 

van 2004 vullen met muziek die de NVPI elke maand op haar 

openbare en haar intranetsite zet. Boesjes: “Dat kan van alles 

zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe single van Bløf, een track van 

een jazzzangeres of een klassiek stuk. Op deze manier hopen we 

mensen regelmatiger naar onze website te krijgen. Daar kunnen 

ze precies zien wat de NVPI doet en welke ontwikkelingen er in 

de branche zijn. Omdat we met name nationaal repertoire 

selecteren, zien zij en passant welke investeringen worden 

gedaan in nationaal product.” 

 

Iedereen die de cd-rw ontvangt, krijgt daar een unieke code 

bij, die toegang verschaft tot de algemene of de intranetsite. 

Behalve muziek, is er elke maand óf een filmtrailer óf een 

gamedemo te streamen. Deze kan niet op de cd-rom worden 

gebrand. De drm-techniek komt van Lyzia. Zij werkten al eerder 

samen met EMI en Radio 538 voor een concert van Bløf waarvan 

tracks op de site van 538 tegen betaling werden aangeboden. 

Boesjes: “Op de intranetpagina staat de weekagenda van de 

NVPI, goedgekeurde notulen van vergaderingen, wanneer we in 

het nieuws zijn en standpunten over bepaalde ontwikkelingen. 

We hebben destijds elk bedrijf een inlogcode gestuurd, maar we 

weten dat er niet zo vaak op gekeken wordt. We hopen dit zo te 

stimuleren, omdat het eigenlijk best handige dingen zijn.” 

Boesjes verwacht dat relaties die belangrijk zijn voor de 

NVPI, zowel extern als intern (leden), een beter, actueler 

beeld krijgen van de branche en van de NVPI. “Veel media 

vinden ons wel als ze wat willen weten, maar dit is een 

mogelijkheid om informatie proactief aan te bieden. Datzelfde 

geldt ook voor andere relaties.” 


