FilterMeNiet
V0.1
mijn content klaar voor online

Kader: makers willen content delen, lezen geen terms of services, begrijpen
juridisch taalgebruik niet, hebben nog nooit gehoord van Creative Commons,
publiek domein etc. maar hebben wel een persoonlijk beeld bij wat zijzelf
rechtvaardig vinden met wat er met de content gebeurd die ze uploaden.
Trend: niet alleen de reguliere rechthebbenden (fotografen, muzikanten, auteurs,
videomakers) zijn content makers. Iedereen genereert content. Zie succes TikTok.
Iedereen kan remixen, hergebruiken, lang leve de lol. Hoe kunnen we een eerste
bruggetje slaan tussen wat de intentie van de maker/uploader is, ze een klein
beetje opvoeden rondom auteursrecht (bewustwording) en context meegeven
aan het materiaal dat online gaat zodat het platform (YouTube, Facebook,
Medium, TikTok, Vimeo en de duizenden kleineren) het eenvoudiger heeft om de
intentie en basisgegevens voor of tijdens het uploadproces al te matchen met
hun eigen terms of services of het risico in te schatten op potentiele
auteursrechtenschendingen.
Een eerste aanzet…

Als we 10-20 seconden aandacht kunnen vragen van een uploader voordat
content het internet op geslingerd wordt…

Ben je er klaar voor?
toelichting

stap 1/3

Wat ga je uploaden?

beeld

geluid

tekst

Afhankelijk van je keuze hebben we een paar suggesties voor je die de kans
op het veilig gebruiken van jouw content vergroten.

stap 2/3

Wil je persoonsgegevens meesturen?

anoniem

basis

verified

Als jij op Twitter een “verified” account ziet van @MarkRutte of je ziet een
account @MarkMarkRutte56, welk account geniet dan je vertrouwen? Dit geldt
voor jouw account en online content natuurlijk ook.

stap 3/3

En wat mag iemand met jouw werk?

Alles, mits…

Niets, tenzij…

geen idee

Wil je jouw spelregels voor gebruik meesturen zodat er na het uploaden geen
twijfel kan ontstaan? Of ga je akkoord met de standaard uploadinstellingen van
het platform?

Top!

Je hebt gekozen voor:
Vul aan:
NL

In welke taal wil je de metadata?

Naam
Contact

Hessel van Oorschot
www.73553H.com
+ extra veld

Bewerk, knip en plak deze metadata bij het bestand dat je gaat uploaden:
Op deze foto/video rusten auteurs- en andere rechten waar ik
eigenaar van ben. Interesse om dit of andere werken van mij te
gebruiken? Contact: Hessel van Oorschot, www.73553H.com

