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VOORWOORD
Andere tijden

Welkom in het jaarverslag van de NVJ. Dit keer kleurrijk 

en tjokvol, hetgeen hopelijk symbool staat voor de 

ambitie van een vereniging in ontwikkeling richting 

andere tijden. Dat die ontwikkeling er is, werd het 

afgelopen jaar wel duidelijk. Dat de weg erheen ruim 

voorzien is van hindernissen ook.

Sinds op 14 juni  2014 voor het eerst in de geschiedenis van 

de NVJ een gekozen bestuur aantrad, is er nogal wat gebeurd 

binnen de NVJ. Bijvoorbeeld als het gaat om het maken 

van een democratiseringsslag en het zoeken naar nieuwe 

verhoudingen.  Als gevolg daarvan heeft onze algemeen 

secretaris de deur zo’n beetje platgelopen bij de notaris, maar  sinds november 2014 

heeft ieder lid dan toch een stem die telt in de NVJ. En zo hoort dat ook.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het bestuur om gedurende de lopende 

bestuursperiode onze NVJ, naast een herkenbaar juridisch-  en vakbondsgezicht, 

ook een meer strijdbaar journalistiek smoel te geven. Opdat (foto)journalisten en 

andere professionals in het vak zich beter dan voorheen herkennen in de koers 

van de vereniging. Een koers die allereerst moet voorzien in de behoeften van onze 

(potentiële) leden. Een koers die op hen en niet op de NVJ zelf gericht moet zijn.

Forse veranderingen staan dus op stapel en de eerste stappen zijn daarvoor in 2014 

gezet.  Lees daarover en over alle andere activiteiten in dit jaarverslag.  En hou ons in 

de gaten de komende jaren. Zoals het rechtgeaard journalisten betaamt. 

Hartelijke groet!

Marjan Enzlin, voorzitter      



4 NVJ Jaarverslag 2014

STRATEGIE & DOELEN
Het Jaar van de Regio

De NVJ roept het jaar 2014 uit tot het Jaar van de Regio, een jaar waarin de 

meerwaarde en het belang van de regionale journalistiek zichtbaar moet worden. 

De waakhondfunctie van de regionale pers zal alleen maar toenemen als in 2015 

overheidstaken worden overgenomen door gemeenten, aldus projectleider Peter 

Beije (oud-journalist HDC Media). Intern wordt het project begeleid door NVJ-

secretaris Tom Gibcus.

In  april  wordt in Weert de eerste bijeenkomst georganiseerd over regionale 

samenwerkingen. Inge Brakman, voorzitter van de Commissie Toekomstverkenning 

Publiek Mediabestel, geeft daar haar visie op regionale mediacentra. Daarna zijn 

er meerdere bijeenkomsten in Friesland, Overijssel en Gelderland, waar diverse 

organisaties aandacht besteden aan het regiojaar. Ook zijn er samenwerkingen met 

de VNG, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het journalistieke platform 

Yournalism, waarmee een onderzoek is geïnitieerd naar de journalistiek in de regio. 
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STRATEGIE & DOELEN 
Het Jaar van de Regio

Dankzij opiniebijdragen en andere publiciteit is het onderwerp onder de aandacht 

gebracht op lokaal en landelijk niveau en binnen de beroepsgroep zelf.

Vanwege het vertrek van Tom Gibcus is het Jaar van de Regio ten dele uit de verf 

gekomen. Desondanks kan er worden gesproken van een succes. De concrete 

opbrengst komt in het eerste kwartaal van 2015, dankzij de basis die in 2014 is 

gelegd.

Meer lezen?

Belang waakhondfunctie neemt alleen maar toe
Regionale nieuwsvoorziening: kleine gemeenten bijna onzichtbaar

https://www.nvj.nl/nieuws/jaar-van-de-regio-belang-waakhondfunctie-neemt-alleen-maar-toe
https://www.nvj.nl/nieuws/regionale-nieuwsvoorziening-kleine-gemeenten-bijna-onzichtbaar
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STRATEGIE & DOELEN 
Verenigingsdemocratie

Leden die een half jaar of langer lid zijn van de NVJ kunnen zich voortaan 

verkiesbaar stellen voor het bestuur. Voor de eerste keer wordt het nieuwe NVJ-

bestuur gekozen op basis van een digitale raadpleging onder alle leden. Hiermee 

is de modernisering van de verenigingsdemocratie een feit. 

Aan de leden wordt hun voorkeur gevraagd over het stemrecht binnen de NVJ. De 

meerderheid kiest voor het stemmen via het one man one vote principe, boven 

stemmen via een getrapte vertegenwoordiging. 

Tijdens de jaarvergadering op 14 juni wordt het resultaat van ledenraadplegingen over 

stemrecht en bestuursverkiezing betrokken in de besluitvorming. Marjan Enzlin wordt 

benoemd tot nieuwe voorzitter tijdens deze algemene ledenvergadering. Max van 

Weezel, Mensje Melchior, Wilma Haan en Frans Pasma worden gekozen in het bestuur. 

In het vernieuwde bestuur van de NVJ hebben verder Louis van de Geijn en Mark Fuller 

zitting.

Vertrekkend voorzitter Bert de Jong en scheidend bestuursleden Agnes Koerts en Huub 

Elzerman worden benoemd tot erelid van de NVJ. Zij waren meer dan tien jaar lid van 

het NVJ hoofdbestuur.

Een statutenwijziging in november zorgt ervoor dat vanaf 2015 ook echt ieder 

lid een stem heeft in de NVJ. Voortaan kunnen alle leden van de NVJ tijdens de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) hun stem uitbrengen. Hiermee kiest de vereniging 

voor meer democratie en wordt er afscheid genomen van de getrapte inspraak via 

verenigingsraadsleden. 

Meer lezen?

Bestuursfuncties open voor geïnteresseerde leden
Marjan Enzlin

https://www.nvj.nl/nieuws/bestuursfuncties-open-voor-geinteresseerde-leden
https://www.nvj.nl/over-nvj/wie-is-wie/marjan-enzlin
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Persvrijheidslezing 2014
Nederlandse vertaling van de Persvrijheidslezing 2014
Persvrijheidsdag pleit voor privacy
 

Grote Zelfstandigendag
Sebastiaan ter Burg maakte een fotoverslag 
van een geslaagde Grote Zelfstandigendag 

op 4 juni.

Mooie internetproducties  
Robotjournalistiek is niet eng 
Liefdesradio 
Content boven de ruis 
‘Ondergronds’
Het fotoverhaal
Digitaal bloed

Rompredacties
NVJ Tijdschriften organiseerde een 

themamiddag over dit onderwerp onder 

leiding van José Rozenbroek.

Voor de één een zegen, voor de ander een ramp 

The Next Step
Stilstand is achteruitgang, en dat geldt 

zeker in de internetjournalistiek. NVJ 

Internet organiseerde daarom The 

Next Step met een preview van nieuwe 

ontwikkelingen waarmee de journalistiek 

te maken krijgt. Over apps voor 

smartwatches, de voordelen van Google 

Glass, experimenteren met de Oculus 

Rift, de komst van NOS Video First en 

contentstrategie naar een hoger niveau.

Dit komt eraan in de internetjournalistiek

Het Jatdebat
Het werd gezelliger op het podium, de 

zaal werd steeds warmer, de hilarische 

voorbeelden vlogen rond. Sfeerverslag 

van het Jatdebat.

Nooit meer publiceren zonder fatsoenlijke link!

Wat een Nacht
De 8ste Nacht van de Journalistiek op rij 

was er weer een om nooit te vergeten. 

Sebastiaan ter Burg maakte foto’s van het jaarlijkse 

evenement georganiseerd door NVJ Vers 

in de Pers voor studenten en starters in de 

journalistiek. 

Ga bloggen 
12 do’s & don’ts voor de ideale sollicitatie
‘Interactive’ verhalen 

Maak kennis 
met de 

evenementen 
van de NVJ

https://www.nvj.nl/uploads/bestanden/PERSVRIJHEIDSLEZING_2014.pdf 
https://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/persvrijheidsdag-neem-verantwoordelijkheid
https://www.flickr.com/photos/ter-burg/sets/72157644995121614/
https://www.nvj.nl/nieuws/mooie-internetproducties-volgens-alexander-pleijter
https://www.nvj.nl/nieuws/robotjournalistiek-is-niet-eng
https://www.nvj.nl/nieuws/liefdesradio-in-rwanda
https://www.nvj.nl/nieuws/goede-content-boven-de-ruis-uit-laten-stijgen
https://www.nvj.nl/nieuws/schuilkelder-project-wint-online-wedstrijd-grote-zelfstandigendag
https://www.nvj.nl/nieuws/meekijken-tijdens-de-groei-van-het-fotoverhaal
https://www.nvj.nl/nieuws/wieland-van-dijk-digitaal-bloed-in-de-aderen
https://www.nvj.nl/nieuws/rompredacties-voor-de-een-een-zegen-voor-de-ander-een-ramp
https://www.nvj.nl/nieuws/the-next-step-dit-komt-eraan-in-de-internetjournalistiek
https://www.nvj.nl/nieuws/nooit-meer-publiceren-zonder-fatsoenlijke-link
https://www.nvj.nl/nieuws/wat-een-nacht
https://www.nvj.nl/nieuws/merel-roze-ik-zou-als-jonge-journalist-zeker-een-blog-beginnen
https://www.nvj.nl/nieuws/dos-donts-voor-de-ideale-sollicitatie
https://www.nvj.nl/nieuws/de-kracht-van-interactive-verhalen


8 NVJ Jaarverslag 2014

STRATEGIE & DOELEN
Samenwerking & krachtenbundeling

De NVJ sluit in 2014 overeenkomsten af met de FotografenFederatie (intensieve 

samenwerking) en FNV KIEM (opleidingen).

FotografenFederatie / DuPho 

Begin 2014 maken de NVJ/NVF en de FotografenFederatie (FF) afspraken over een 

intensievere samenwerking. De juridische dienstverlening aan FF-fotografen wordt 

voortaan uitgevoerd door NVJ Advocaten & Juristen. Daarnaast vereenvoudigen de 

FotografenFederatie en de NVJ het aanbod van pers- en beroepskaarten. Deze worden 

ondergebracht in de officiële perskaartenstructuur van de NVJ. 

NVJ Academy wordt opengesteld voor leden van de FF – leden ontvangen 30 procent 

korting op cursussen - en er komen speciale trainingstrajecten voor fotografen.

De FF en de NVF lobbyen steeds vaker samen voor eerlijke tarieven en goede 

voorwaarden voor zelfstandigen bij overheid en bedrijven. Villamedia magazine 

besteedt met vier specials in 2014 aandacht aan de wereld van de professionele 

fotograaf. 

Daarnaast werkt de FotografenFederatie aan een plan om samen één 

beroepsorganisatie voor fotografen te creëren. Volgens dat plan verdwijnt de 

FotografenFederatie en komt er een nieuwe beroepsvereniging voor fotografen: 

DutchPhotographers, roepnaam DuPho. De aangesloten verenigingen BFN, GKF, 

MWF, PANL, SVFN, MPN gaan hierin op. Zoniet de NVF. Zij zal wel nauw betrokken 

worden bij de nieuwe organisatie, maar blijft deel uitmaken van de NVJ, vanwege de 

journalistieke identiteit. Op 24 november verandert de FotografenFederatie formeel 

in DutchPhotographers.  
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STRATEGIE & DOELEN
Samenwerking & krachtenbundeling

FNV KIEM

Op 25 juni ondertekenen de algemeen secretarissen van NVJ en FNV KIEM, Thomas 

Bruning en Ingrid Rep, een uitbestedingsovereenkomst. Deze houdt in dat NVJ 

Academy mede vorm zal geven aan de inhoud en verbreding van de FNV KIEM 

Academie. Het gaat hier met name om activiteiten die worden ontwikkeld ten behoeve 

van het ondernemerschap van zzp’ers, inclusief het gebruik van social media. 

Meer lezen?

Samen en toch apart
DuPho nieuwe beroepsvereniging voor fotografen

https://www.nvj.nl/nieuws/nvf-en-de-nieuwe-fotografenvereniging-samen-en-toch-apart 
https://www.nvj.nl/over-nvj/column/dupho-nieuwe-beroepsvereniging-voor-fotografen
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IDEËEL
Persvrijheid

Dankzij media-aandacht, eigen blogs, brandbrieven en vreedzame protesten is het 

lot van de tientallen gevangen journalisten in Turkije en Egypte veelvuldig in het 

nieuws geweest. De tot levenslang veroordeelde Nederlands-Turkse journaliste 

Füsun Erdogan komt vrij en is terug in Nederland. 

Turkije

De Europese Federatie van Journalisten, waarvan de NVJ deel uitmaakt, wijst in een 

brandbrief aan de voorzitters van de Europese Raad, Europese Commissie en het  

Europees Parlement, op de verslechterende situatie van de persvrijheid in Turkije. In 

de brandbrief worden de Europese voorzitters opgeroepen om de druk op de Turkse 

regering en de premier op te voeren. De Turkse regering zal zich moeten houden aan 

de democratische waarden en de handhaving van de grondrechten zoals die worden 

gewaarborgd door het EU-Verdrag .

Er zitten dan nog 60 journalisten vast in Turkije. Deze journalisten zijn niet gevangen 

gezet omdat ze terroristen zijn, maar alleen omdat zij hun werk deden, aldus EFJ. Eén 

van hen is de Nederlands-Turkse Füsun Erdogan, die tot levenslang is veroordeeld 

omdat ze een linkse terreurorganisatie zou leiden. Ze zit al meer dan zeven jaar 

vast. De NVJ vraagt ondermeer minister Timmermans zich in te spannen voor Füsun 

Erdogan. In Nederland worden onder andere door de NVJ vreedzame protesten 

georganiseerd. Op 8 mei wordt de journaliste vrijgelaten. Ze vlucht uit Turkije en mag 

in Nederland blijven. 
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IDEËEL
Persvrijheid

Egypte

In Egypte worden drie journalisten van Al-Jazeera, Mohamed Fahmy, Peter Greste 

en Baher Mohamed, op 23 juni veroordeeld tot zeven en tien jaar gevangenisstraf. 

De Nederlandse journaliste Rena Netjes wordt bij verstek veroordeeld tot tien jaar 

gevangenisstraf. Ze verblijft in Nederland. De NVJ noemt de veroordelingen inktzwarte 

vonnissen.

Ruim honderd journalistenbonden wereldwijd ondertekenen de brief #FreeAJStaff.  

Hierin wordt de vrijlating geëist van de in Egypte veroordeelde journalisten. In Den 

Haag overhandigt een delegatie van de NVJ de brief aan de Egyptische ambassade. 

De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren worden door de ambassade 

uitgenodigd voor een gesprek. Ook eind december vragen Rena Netjes, NVJ-voorzitter 

Marjan Enzlin en twintig anderen bij de Egyptische ambassade in Den Haag opnieuw 

aandacht voor het lot van de Al Jazeera-journalisten.
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IDEËEL
Persvrijheid

Nederland

Nederland mag dan jaar in jaar uit goed scoren in internationale persvrijheids-

ranglijsten, toch was het jaar 2013 geen jubeljaar voor de persvrijheid in Nederland. 

Met de mond belijdt de Nederlandse overheid het belang van persvrijheid. Maar 

feitelijk is er veel aan te merken op het gedrag van de Nederlandse overheid. Dit 

schrijven Gerard Schuijt en Otto Volgenant in de Nederlandse persvrijheidsmonitor. 

Meer lezen?

Brandbrief aan EU over persvrijheid Turkije
Nederlandse overheid neemt persvrijheid niet serieus
Persvrijheidslezing John Goetz: ‘We hebben nieuwe verantwoordelijkheden’
Blog Mensje Melchior: #JournalismIsNotACrime 
Blog Marjan Enzlin: Stil 

https://www.nvj.nl/nieuws/brandbrief-aan-eu-over-persvrijheid-turkije
https://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/nederlandse-neemt-persvrijheid-niet-serieus
https://www.nvj.nl/nieuws/persvrijheidslezing-john-goetz-we-hebben-nieuwe-verantwoordelijkheden
https://www.nvj.nl/over-nvj/column/journalismisnotacrime
https://www.nvj.nl/over-nvj/column/stil
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IDEËEL
Pers en politie

Naar aanleiding van vier incidenten in één week voert de NVJ overleg met de 

Nationale Politie. De incidenten maken duidelijk dat er iets niet goed gaat in de 

instructie naar agenten toe, ondanks het instructiekaartje dat een toelichting geeft 

op de Politieperskaart. Het gesprek past in het reguliere kwartaaloverleg dat de 

NVJ met de Nationale Politie heeft afgesproken. 

De NVJ dringt al jaren aan op een betere informatievoorziening en alarmering voor 

de pers. De Nationale Politie zegt toe het beleid met betrekking tot een snelle en 

volledige persalarmering te activeren. In augustus start de Nationale Politie binnen 

twee eenheden met een pilot, waarbij het persalarm een verplichte actie binnen 

de vastgestelde incidenten wordt. Ook wordt afgesproken dat er een lijst van 

contactpersonen bij alle eenheden wordt verspreid onder alle politieperskaarthouders. 

De contactpersonen bij de politie-eenheden koppelen de uitkomst van de klachten 

terug.
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IDEËEL 
Pers en politie

Sinds dat politieperskaarthouders is gevraagd om klachten over persalarmering te 

melden, komen er in veertien dagen tijd 108 klachten binnen, bijna acht klachten per 

dag. De meeste klachten gaan over ‘geen persalarm’ of ‘te laat persalarm’. 

De nieuwe lijst van incidenten die gealarmeerd moeten worden aan de pers wordt in 

2015 gepubliceerd op de website van de NVJ. 

Meer lezen?

6 misverstanden over de omgang met onze pers
Incidentenlijst persalarmering online

https://www.nvj.nl/nieuws/misverstanden-omgang-pers
https://www.nvj.nl/nieuws/incidentenlijst-persalarmering-online
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IDEËEL 
Bronbescherming en openbaarheid van bestuur

De NVJ heeft zich intensief bemoeid met meerdere wetsvoorstellen die voor 

journalisten van groot belang zijn: het wetsvoorstel bronbescherming, de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob) en het wetsvoorstel computercriminaliteit III.

Wetsvoorstel bronbescherming

Een langjarige belofte wordt eindelijk ingelost als op 

23 september bekend wordt dat het wetsvoorstel voor 

bronbescherming naar de Tweede Kamer gaat. Hierin wordt het 

recht van journalisten om hun bron te beschermen wettelijk 

vastgelegd.

Het voorbereiden van wetgeving heeft onbegrijpelijk lang 

geduurd. Ondanks herhaalde toezeggingen, slaagden 

opeenvolgende kabinetten er niet in een wet van die strekking 

door de Kamer te loodsen, terwijl Nederland maar liefst tot drie 

keer toe op de vingers werd getikt door het Europees Hof. 

De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming schrijft een uitgebreide reactie 

met tien aanbevelingen op het wetsvoorstel. Deze worden ondersteund door NVJ, 

NDP Nieuwsmedia, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en het 

Persvrijheidsfonds.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De journalistiek is niet gebaat bij de aanpassingen die minister Plasterk wil 

doorvoeren in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een tijdige afhandeling 

van Wob-verzoeken raakt met het wetsontwerp nog verder uit zicht. De NVJ, 

NDP Nieuwsmedia, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, het 

Persvrijheidsfonds en de VVOJ betogen dat in een gezamenlijke reactie op 19 augustus 

op het wetsontwerp van minister Plasterk. De journalistieke organisaties stellen in hun 

reactie een vijftal maatregelen voor met het oog op een betere werking.
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IDEËEL
Bronbescherming en openbaarheid van bestuur

Wetsvoorstel computercriminaliteit III

De NVJ is zeer kritisch over het Wetsvoorstel computercriminaliteit III, dat in juni 

voor consultatie voorligt. Het wetsvoorstel heeft als doel het versterken van de 

bestrijding van ‘computer-criminaliteit’, maar kan ingezet worden voor veel bredere 

doelen en daarmee ook het werk van journalisten raken. Samen met de andere 

mediaorganisaties, zoals het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV), het Genootschap 

van Hoofdredacteuren en het Persvrijheidsfonds, maakt de NVJ haar bezwaren 

schriftelijk kenbaar aan minister Opstelten.

Meer lezen?

25 jaar wachten op bronbescherming
Aanbevelingen wetsvoorstel bronbescherming 
Voorstellen voor betere werking Wob 
NVJ zeer kritisch over wetsvoorstel computercriminaliteit III

https://www.villamedia.nl/opinie/bericht/25-jaar-wachten-op-bronbescherming
https://www.nvj.nl/nieuws/aanbevelingen-wetsvoorstel-bronbescherming
https://www.nvj.nl/nieuws/voorstellen-voor-betere-werking-wob
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-zeer-kritisch-over-wetsvoorstel-computercriminaliteit-iii
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INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
Vier speerpunten NVJ Freelance en NVF

De secties NVJ Freelance en NVF definiëren na het Jaar van de Freelancer vier 

speerpunten voor het jaar 2014.

1. Strategisch opereren

NVJ Freelance en NVF laten van zich horen bij reorganisaties, bij redactioneel beleid 

(budget, tarieven, hergebruik) en technische innovaties die de ondernemerspositie 

van freelancers bepalen. De NVJ vraagt in januari alle ondernemingsraden van 

mediaorganisaties om zich sterk te maken voor een inflatiecorrectie van de 

freelancetarieven en om bestaande opleidingstrajecten toegankelijk te maken voor 

freelancers.

2. Lobby thema’s 

Met een bestuurszetel in Platform Makers, een samenwerkingsverband van beroeps- 

en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars, en lobbywerk in 

Den Haag zijn de secties Freelance en NVF belangrijke gesprekspartners. De NVJ en 

NVF lobbyen voor de volgende thema’s: behoud van auteursrechten, stimuleren van 

ondernemerschap, behoud en toekomst journalistiek in de regio en fotojournalistiek.

3. Onderzoek

Brancheonderzoek naar de ontwikkeling van freelance tarieven in navolging van het 

onderzoek ‘Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen 

van freelance (foto)journalisten (2004 – 2013)’.

4. Businesspartner

Een freelancer moet veel meer worden gezien als een businesspartner en de 

belangrijkste leverancier van uitgeverijen en mediabedrijven.

Meer lezen?

4 speerpunten NVJ Freelance en NVF voor 2014

https://www.nvj.nl/nieuws/freelance-en-nvf-vier-speerpunten-voor-20141
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INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
Vier speerpunten NVJ Freelance en NVF

NVJ Zelfstandigen
De sectie Freelance gaat in 2014 verder onder de naam NVJ Zelfstandigen. Een 

zelfstandige mediaprofessional moet veel meer worden gezien als een volwaardig 

business partner, zo luidt de motivering voor de naamsverandering. 

Meer lezen?

Sectie Freelance wordt NVJ Zelfstandigen 

Beeld: Henk Vinken van het bureau Pyrrhula Research Consultants licht het tarievenonderzoek toe dat onder freelance 
(foto)journalisten werd gehouden in opdracht van de NVJ. Fotograaf: Bas de Meijer

https://www.nvj.nl/nieuws/sectie-freelance-wordt-nvj-zelfstandigen
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INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
Auteurscontractenrecht

Platform Makers, het samenwerkingsverband van Nederlandse beroepsorganisaties 

voor auteurs en artiesten waaronder de NVJ, start in november de petitie Mensen 

die maken wil je niet breken – de auteurswet moet beter. 

Het doel van de petitie is om een sterk 

auteurscontractenrecht te bewerkstelligen. Makers 

moeten steeds vaker zonder redelijke vergoeding 

hun rechten aan opdrachtgevers en exploitanten 

afstaan. Daardoor is het bijna onmogelijk om met 

creativiteit een redelijk inkomen te verdienen. Het 

auteursrecht, ooit bedoeld als bescherming van 

de auteur, komt nog zelden daadwerkelijk en in 

voldoende mate ten goede aan de auteur zelf. In 

navolging van de landen om ons heen is een sterk 

Auteurscontractenrecht, een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen 

wurgcontracten, broodnodig.

De petitie wordt ondertekend door ruim 11.000 professionele auteurs en artiesten 

en wordt begin 2015 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & 

Justitie.

Meer lezen?

Petitie voor sterk auteurscontractenrecht

https://www.nvj.nl/nieuws/petitie-voor-sterk-auteurscontractrecht
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Cao voor het Uitgeverijbedrijf

De NVJ sluit in het najaar een akkoord over een journalistieke cao en een 

overkoepelende cao voor het uitgeverijbedrijf. Alhoewel de uitwerking verder 

moet worden ingevuld, is dit akkoord een belangrijke mijlpaal.

De NVJ bereikt met de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf een 

onderhandelingsresultaat voor 2014 over de cao’s voor respectievelijk dagblad-, 

publiekstijdschrift-, opinieweekblad- en vaktijdschriftjournalisten. Daarnaast sluit 

de NVJ met de werkgevers per 2015 een geheel nieuwe cao af voor dagbladen en 

tijdschriften. Hierin zijn de vier journalistieke cao’s gebundeld. 

Deze nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf bestaat uit een algemeen deel en een 

specifiek journalistiek deel. Voor wat betreft het journalistieke gedeelte laat de NVJ 

in de preambule vastleggen dat de NVJ de exclusieve partij aan werknemerszijde is 

met wie de arbeidsvoorwaarden voor journalisten en de journalistieke onderwerpen 

worden besproken. 

Bovendien vallen ook alle digitale sectoren waarin journalistiek wordt bedreven onder 

de werkingssfeer van de journalistieke cao. Hiermee krijgen ook internetredacties 

recht op een redactiestatuut. De verwachting is dat op termijn ook huis-aan-huis- en 

nieuwsbladen zich zullen aansluiten bij deze journalistieke cao.

De leden van de NVJ gaan in december met een meerderheid akkoord met de cao 

voor het Uitgeverijbedrijf. Omdat de NVJ veel vragen ontvangt over de cao voor het 

Uitgeverijbedrijf wordt er een FAQ met de meest gestelde vragen samengesteld. 

Meer lezen?

FAQ Journalistieke cao Uitgeverijbedrijf 2015

https://www.nvj.nl/onze-diensten/faq/journalistieke-cao-uitgeverijbedrijf-2015
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt in september bekend 

in totaal 600 miljoen euro te investeren in sectorplannen, waarvan 6,3 miljoen 

euro beschikbaar komt voor het uitgeverijbedrijf. Met een eigen bijdrage van de 

uitgeverijbedrijven komt er een totaalbedrag beschikbaar van 12,6 miljoen euro 

voor scholing, coaching en loopbaanontwikkeling voor werknemers binnen de 

uitgeefsector.

Er komt ook 200.000 euro beschikbaar voor 

scholing van zelfstandigen. De NVJ had hier 

op aangedrongen. Hierdoor kunnen in de 

publieksbladensector 200 zzp’ers (100 journalisten 

en 100 niet-journalisten) worden bijgeschoold. 

Dit wordt mogelijk gemaakt omdat de Commissie 

Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP), waarin 

ondermeer de NVJ Academy en FNV KIEM optreden 

als co-financier. In 2015 wordt dit project verder 

uitgewerkt. 

Meer lezen?

Miljoenenimpuls voor werkgelegenheid uitgeverijbedrijf
Bijna gratis scholing voor zelfstandigen 
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Toekomstverkenning omroep

De Tweede Kamer behandelt op 4 juni het adviesrapport over de 

toekomstverkenning naar de publieke omroep. De NVJ deelt tot op grote hoogte 

de adviezen uit het rapport van de Raad voor Cultuur. Op 13 oktober presenteert 

staatssecretaris Dekker (OCW) zijn visie op de toekomst van de publieke omroep. 

De NVJ reageert in het voorjaar positief op het advies van de Raad voor Cultuur dat 

bij een toekomstbestendige publieke omroep de inhoud van de programma’s en de 

programmamakers centraal worden gesteld. Ook is de NVJ blij dat de commissie de 

zorgen over journalistieke verschraling in de regio volledig onderschrijft en ruimte 

wil scheppen om de regionale journalistiek te versterken. Wel mist de NVJ het sociale 

element, zoals het waarborgen van afspraken voor freelancers en omroepmedewerkers 

in de nieuwe structuur.



23 NVJ Jaarverslag 2014

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Toekomstverkenning omroep

Op 13 oktober presenteert staatssecretaris Sander Dekker (OC&W) zijn visie op de 

toekomst van de publieke omroep. In navolging van de Raad voor Cultuur meent 

Dekker dat er veel moet veranderen. De publieke omroep moet onderscheidend, 

slagvaardig en innovatief zijn. Bovendien stuurt hij aan op meer samenwerking 

binnen en met de regio. De NVJ onderschrijft de wens van Dekker om de regionale 

journalistiek te versterken. Het baart de NVJ in dit licht wel zorgen dat de regionale 

omroepen 17 miljoen moeten bezuinigen. 

Een van de meest ingrijpende maatregelen – naast de veel grotere rol die de NPO 

binnen het bestel gaat spelen - is dat het mediabestel wordt geopend voor andere 

partijen. De NVJ spreekt haar grote zorgen uit over het feit dat de staatssecretaris niet 

heeft stilgestaan bij de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen hiervan. Nu al zijn er veel 

misstanden bij omroepen met voortdurende tijdelijke contracten en onderbetaling van 

freelancers. Daarnaast dient in het te ontwikkelen beleid goed te worden nagedacht 

over de onafhankelijkheid van de externe partijen. 

Meer lezen?

NVJ positief over centraal stellen programmamakers
Toekomst publieke omroep 

https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-positief-over-centraal-stellen-programmamakers
https://www.nvj.nl/nieuws/toekomst-publieke-omroep
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING 
Andere cao’s en sociaal plannen

In 2014 komt ook een cao-akkoord tot stand bij SBS Productions. Bij zowel de 

Publieke Omroep als bij RTL Nederland starten in het najaar de onderhandelingen 

voor een nieuwe cao. Bij Novum, TMG en Sanoma worden sociaal plannen 

afgesproken. 

Cao SBS Productions
De directie van SBS Productions en NVJ bereiken in maart een akkoord over een nieuwe 

cao. Deze heeft een looptijd tot eind 2014 en kent een structurele loonsverhoging van 

1,5 procent per 1 januari 2014. 

> Cao SBS Productions

Cao RTL Nederland
De NVJ start in het najaar de onderhandelingen over een nieuwe cao bij RTL 

Nederland. In maart 2015 wordt een akkoord gesloten.

Cao-onderhandelingen Publieke Omroepen
Eind oktober starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het 

Omroeppersoneel maar het komt in 2014 niet tot een akkoord. Naast een structurele 

loonsverhoging van drie procent zet de NVJ in op een einde aan de wildgroei aan 

tijdelijke contracten. In 2015 starten de werknemerspartijen een gezamenlijke petitie 

tegen de werkgeversvoorstellen. 

Meer lezen?

Werkgeversvoorstel maakt onzekerheid omroepcontract alleen maar groter
Eind wildgroei tijdelijke omroepcontracten inzet cao-onderhandelingen

https://www.nvj.nl/uploads/bestanden/cao/cao-2014-sbs-productions.pdf
https://www.nvj.nl/nieuws/werkgeversvoorstel-maakt-onzekerheid-omroepcontract-alleen-maar-groter
https://www.nvj.nl/nieuws/einde-wildgroei-tijdelijke-omroepcontracten-inzet-cao-onderhandelingen
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Andere cao’s en sociaal plannen

Sociaal Plan Sanoma
De onderhandelingsdelegaties van Sanoma en NVJ bereiken eind januari een 

onderhandelingsresultaat over een sociaal plan bij Sanoma. 

Begin juni wordt bekend dat Sanoma 19 titels verkoopt aan de nieuwe onderneming 

New Skool Media. Er gaan 93 mensen mee naar de nieuwe onderneming. De NVJ is 

tevreden over de overgangsregelingen. 

Meer lezen?

Onderhandelingsresultaat sociaal plan Sanoma
Reorganisatie Sanoma wijkt af van afspraken
Verkoop Sanoma-titels 

Sociaal Plan TMG
Telegraaf Media Groep (TMG) en de NVJ bereiken in april een onderhandelingsresultaat 

voor het sociaal plan 2014-2015.

> Principeakkoord sociaal plan TMG 

Sociaal Plan Novum
In september wordt een akkoord bereikt over het Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws. Bij 

het persbureau gaan 37 van de 52 banen verloren.  

> Sociaal Plan Novum Nieuws

https://www.nvj.nl/nieuws/onderhandelingsresultaat-sociaal-plan-sanoma
https://www.nvj.nl/nieuws/reorganisatie-sanoma-wijkt-af-van-afspraken
https://www.nvj.nl/nieuws/verkoop-sanoma-titels-arbeidsvoorwaarden-gaan-mee
https://www.nvj.nl/uploads/bestanden/20140402_principeakkoord_SP_TMG.pdf
https://www.nvj.nl/uploads/bestanden/SOCIAAL_PLAN_NOVUM_CONCEPT_SEP_2014.pdf
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Pensioenvisie

In 26 punten geeft de pensioencommissie van de 

NVJ en FNV KIEM in het visiestuk De toekomst 

van ons pensioen haar uitgangspunten weer 

over de toekomst van het pensioenstelsel. De 

visie is gericht op het geven van input bij de 

discussie over de vormgeving van het nieuwe 

pensioenstelsel in Nederland.

Waar het nieuwe pensioenstelsel toe moet leiden 

is een betaalbaar systeem dat een hoge mate van 

zekerheid geeft als het gaat om de uitkering na 

pensionering. De gedane toezeggingen moeten 

worden waargemaakt. De burger wil, zodra hij of 

zij in een afhankelijke positie terecht komt, kunnen 

rekenen op het opgebouwde pensioen. NVJ en FNV 

KIEM hebben hiertoe 26 uitgangspunten voor een 

aanvullend ouderdomspensioen opgesteld.

Meer lezen?

Visie Pensioen van de Toekomst

http://www.fnv-kiem.nl/files/contents/Visie%20op%20de%20toekomst%20van%20het%20pensioen%20van%20NVJ%20en%20FNV%20KIEM.pdf


27 NVJ Jaarverslag 2014

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Bedrijven

In 2014 worden reorganisaties en overnames aangekondigd die grote gevolgen 

hebben voor het aantal arbeidsplaatsen. De NVJ maakt zich ernstig zorgen over 

het banenverlies, de positie van freelancers en de journalistieke pluriformiteit.

MGL
In januari hervat Mecom de onderhandelingen met het Vlaamse Concentra over de 

verkoop van Media Groep Limburg (MGL), nadat de Britse uitgever zich aanvankelijk 

had teruggetrokken. De redacties richten een actiecomité op. De NVJ toont zich 

solidair met het personeel. In september wordt een akkoord bereikt over de overname. 

Concentra brengt de titels onder in het nieuw opgerichte Concentra Media Nederland.

Meer lezen?

Mecom opnieuw in overleg met Concentra 

HMC
Bij Holland Media Combinatie wordt in juni bekendgemaakt dat de zes regionale 

kranten één journalistieke organisatie gaan vormen met de tachtig huis-aan-huisbladen 

en Dichtbij. Er komt één hoofdredacteur. Als gevolg van de reorganisatie verdwijnen 

115 fte’s. Bij de dagbladen gaan mogelijk 25 banen verloren. De journalisten verzetten 

zich op voorhand tegen het banenverlies. Als gevolg van eerdere reorganisaties is de 

ondergrens bereikt.

Meer lezen?

Redacties Holland Media Combinatie samengevoegd 

https://www.nvj.nl/nieuws/mecom-opnieuw-in-overleg-met-concentra
https://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/redacties-holland-media-combinatie-samengevoegd/109192
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING 
Bedrijven

Wegener
In juni wordt de overname van Wegener door De Persgroep bekendgemaakt. De NVJ 

maakt zich zorgen over de toekomst van de dagbladen en redacties bij Wegener, de 

machtsconcentratie en over de positie van freelancers. Dat die zorgen terecht zijn, 

blijkt wel als in december bekend wordt dat De Persgroep 400 banen gaat schrappen 

bij Wegener, zodra de overname is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en 

Markt. Op de redacties verdwijnen 154 banen. De NVJ noemt de plannen een ijskoude 

bezuinigingsoperatie.

Meer lezen?

Overname Wegener: meer persorganen in minder handen 
NVJ noemt plannen De Persgroep ijskoude bezuinigingsoperatie
Wegener Waakhonden: maatregelen veel te rigoureus 

NDC
In december maakt NDC Mediagroep bekend dat per 30 juni 2015 105 arbeidsplaatsen 

komen te vervallen, waarvan 48 op de redacties van het Dagblad van het Noorden, de 

Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en de redacties van de huis-aan-huisbladen. 

Per 1 januari 2015 neemt de totale formatie al met 14 fte. De NVJ vraagt NDC om de 

onderliggende cijfers die de plannen onderbouwen.

Meer lezen?

NDC Mediagroep schrapt ruim 100 banen 

https://www.nvj.nl/nieuws/overname-wegener-meer-persorganen-in-minder-handen
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-noemt-plannen-de-persgroep-ijskoude-bezuinigingsoperatie
https://www.nvj.nl/nieuws/wegener-waakhonden-maatregelen-veel-te-rigoureus
https://www.nvj.nl/nieuws/ndc-mediagroep-schrapt-ruim-100-banen
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SECRETARIAAT
Ieder lid telt

De NVJ besluit in 2014 om de inspanningen op het gebied van marketing en 

ledenwerving te intensiveren om zodoende een groter draagvlak te creëren. Dit 

gebeurt via het speciale projectplan ‘Ieder lid telt’, dat in november van start 

gaat. 

Eind 2014 wordt een begin gemaakt met de 

uitvoering van het plan om leden te werven, 

binden en behouden. Dit project, met een 

looptijd van twee jaar, moet ervoor zorgen 

dat de marketing- en salesactiviteiten 

een fundamentele rol krijgen binnen de 

organisatie. Hierbij worden nadrukkelijk 

NVJ en Villamedia tezamen betrokken. In 

het najaar wordt een externe projectleider 

aangesteld voor de duur van vijf maanden. 

Binnen het project worden nieuwe producten, diensten ontwikkeld voor leden 

en niet-leden, en nieuwe lidmaatschapsvormen met een heldere prijsstelling en 

pakketdiensten. De marketingafdeling krijgt een centrale plaats binnen de organisatie. 
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SECRETARIAAT
NVJ Advocaten & Juristen

Vanaf de tweede helft 2013 tot de tweede helft 2014 haalt de NVJ 11 miljoen euro 

voor haar leden. Dit gebeurt door bemiddeling van NVJ Advocaten & Juristen en 

het afsluiten van sociaal plannen door de secretarissen van de NVJ.

De afdeling Advocaten & Juristen behandelen in 2014 7 procent meer adviezen 

en 10 procent meer zaken dan in 2013. De advocaten en juristen adviseren bijna 

1.900 leden, voornamelijk op het terrein van het arbeidsrecht, auteursrecht en 

contractenrecht. In ruim 600 gevallen is de rechtshulp intensief en wordt er 

geprocedeerd, gecorrespondeerd en onderhandeld. De advocaten en juristen 

worden veelvuldig betrokken bij de advisering over beëindigingsregelingen van de 

arbeidsovereenkomst en de incasso van onbetaald gebleven vorderingen.

Uit de jaarlijkse tevredenheidonderzoeken van de afdeling NVJ Advocaten & Juristen 

blijkt dat leden zeer tevreden zijn over de juridische dienst. Leden die een zaak 

in behandeling hadden, waarderen de dienst met name om de samenwerking, 

bereikbaarheid en afhandeling van zaken.

> Bekijk hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van NVJ Advocaten & Juristen

https://www.nvj.nl/onze-diensten/rechtshulp/tevredenheid-over-nvj-advocaten-en-juristen
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SECRETARIAAT 
NVJ Advocaten & Juristen

Adviezen en zaken 2014
Adviezen Zaken

Arbeidsrecht 689 241

Arbeidsvoorwaarden 86 26

Einde arbeidsovereenkomst 93 59

Reorganisatie 156 60

Sociale zekerheid 66 15

Arbeidsrecht diversen 288 81

Freelance 907 322

Auteursrecht 344 125

Portretrecht 36 5

Contractenrecht 264 122

Freelance incasso 76 43

Freelance diversen 187 27

Overige rechtsgebieden 181 44

Belasting 45 3

Faillissement 7 3

Onrechtmatige publicatie 43 12

Persvrijheid 30 7

Strafrecht: politie en justitie 24 7

Pensioen: VUT 27 10

Letselschade 5 2

Diversen 98 20

Totaal 2014 1.875 627

(Totaal 2013) 1.747 570
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SECRETARIAAT
Villamedia

Villamedia introduceert in juni web first. Alle artikelen verschijnen vanaf de 

zomer eerst online en later ook in het gedrukte tijdschrift. NVJ-leden kunnen de 

artikelen eerder online lezen door een gratis account aan te maken op Villamedia. 
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SECRETARIAAT
Villamedia

Bovendien kan dan ook gratis gebruik worden gemaakt van de andere mogelijkheden 

op Villamedia, namelijk:

• Het magazine-archief van de afgelopen 5 jaar (1.500 artikelen)

• Voor NVF/NVJ-leden; opname in de database van fotografen (222 deelnemers*)

• Voor zelfstandigen; opname in de database van freelance journalisten (468 

deelnemers*)

• Opname in de CV-databank voor werkgevers (4.525 deelnemers*)

• Opname in rubriek Opdracht gezocht (1.545 vermeldingen*)

*Per juni 2014

NVJ-leden kunnen vanaf oktober ook betaalde artikelen op Villamedia gratis delen met 

hun vrienden op Facebook en volgers op Twitter. Boven het artikel komt de naam te 

staan van de persoon die het stuk deelt. 

Tenslotte werkt Villamedia aan een compleet nieuwe site die in 2015 de lucht in gaat. 

Nieuwe onderdelen zijn ondermeer: de Kennisbank en Opdrachten. 

Meer lezen?

Villamedia introduceert web first 
NVJ-leden kunnen artikelen Villamedia gratis delen
Nieuwe Villamedia live in bètaversie 

https://www.nvj.nl/nieuws/villamedia-introduceert-web-first
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-leden-kunnen-artikelen-villamedia-gratis-delen
https://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/nieuwe-villamedia-live-in-betaversie
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DE NVJ IN CIJFERS  

11 
miljoen 

euro 

voor leden binnengehaald

1.875 
rechtshulpvragen

>1.000 
cursisten NVJ 

Academy

> 900 
freelance vragen

689 
adviezen over 
arbeidsrecht

264 
adviezen over 

contracten

... waarvan 344 auteursrechtkwesties

>180 
bezoekers 
Nacht van 

de Journalistiek

180 
bezoekers 

Grote 
Zelfstandigendag

> 150 
bezoekers 
Dag van de 
Persvrijheid76 

incasso-
zaken>75 

inspirerende 
cursussen NVJ 

Academy

24/7 
noodnummer 

bij calamiteiten 
in binnen- en 
buitenland

10 x 
Villamedia

per jaar

30.000 
unieke bezoekers 

Villamedia per week



35 NVJ Jaarverslag 2014

LEDEN NVJ 2014
7.216 (-2,5%)

Overzicht aantal 
Dagblad 1.814 (-5,5%)

Freelance 2.146 (+0,8%)

Lokale Media 181 (-4,7%)

Omroep 755 (-2,2%)

Tijdschriften 560 (-12,3%)

Internet & diversen 568 (-3,8%)

Persbureaus 50 (-5,6%)

NVF 643 (+7,9%)

ViP* 475 (-5,4%)

PLUS+ * 736 (+11,4%)

Verdeling ledenaantal
Dagblad 25,0%

Freelance 29,7%

Lokale Media 2,5%

Omroep 10,5%

Tijdschriften 7,8%

Internet & diversen 7,8%

Persbureaus 0,7%

NVF 9,0%

ViP 6,6%

Vriend 0,3%

* ViP en Plus+ zijn “tweede secties”. De eerste sectie van het NVJ-lid wordt bepaald 

door de werkzaamheden zelf.
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EEN BLIK VOORUIT

De speerpunten voor 2015 

blijven dezelfde als in  2014, 

met een nog sterker accent op 

ledenwerving/behoud.

Ledenwerving en -behoud  
In november start het project 

Ieder lid telt dat een looptijd 

van twee jaar heeft. Het borgen 

van alle wervings- marketing- 

en salesactiviteiten binnen de organisatie moet ervoor zorgen dat een concrete 

groeidoelstelling wordt gerealiseerd. De organisatie betreft daarbij nadrukkelijk NVJ 

en Villamedia tezamen. 

Bundeling krachten
De samenwerking met Dupho wordt in 2015 voortgezet, waarvoor een nieuw 

contract is opgesteld voor ondersteuning op gebied van juridische diensten, 

belangenbehartiging, perskaarten, Academy en Villamedia. Ook de samenwerking met 

FNV KIEM op het gebied van Academy en pensioenen wordt voortgezet. 

Uitoefening journalistieke vak
Naast het reguliere werk binnen bedrijven en sector met betrekking tot cao’s en 

sociaal plannen zal het jaar 2015 worden gebruikt om de wildgroei aan flexcontracten 

in te dammen. 

Gesteund door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zullen hierover afspraken worden 

gemaakt binnen de cao’s en zullen na enquêtes en overleg met leden campagnes 

worden opgezet. Ook zal het jaar worden gebruikt om de journalistieke cao nader 

uit te werken. Daarnaast worden diverse regelingen, zoals Werk en Zekerheid, 

pensioenstelsel, seniorendagen en loongebouw 

verder verfijnd. De verwachting is dat dit traject geheel 2015 in beslag zal nemen. 

Nederlandse 
Vereniging van 
Journalisten

Nederlandse 
Vereniging van 
Journalisten

nvjlidmaatschap.nl
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EEN BLIK VOORUIT

Ideëel 
De wetsvoorstellen bronbescherming, Wet openbaar bestuur hebben een doorloop 

naar 2015 en zullen in de Tweede Kamer worden behandeld. Datzelfde geldt voor het 

wetsvoorstel auteurscontractenrecht. De juridische afdeling zal op het gebied van 

mededingingsrecht acties ondernemen. Op het gebied van persvrijheid verschuift het 

accent naar Egypte, naast de aanhoudende aandacht voor meer persvrijheid in Turkije. 

Na de aanslagen in Parijs en Denemarken en de organisatie van het Festival van het 

Vrije Woord op 2 mei 2015 wordt het onderwerp veiligheid nadrukkelijker op de 

agenda gezet en wordt het overleg met NCTV, burgemeesters, hoofdredacties en het 

ministerie van Buitenlandse Zaken geïntensiveerd. 

Leden klaar maken voor de markt
• Er komt een speciale servicelijn voor leden met loopbaanadviezen, in 

samenwerking Mediamovers.

• Het aanbod van cursussen binnen  de Academy wordt verder uitgebreid, met 

speciaal aanbod voor freelancers, maar ook met trainingen in het digitale domein. 

• Voor starters op de arbeidsmarkt worden nieuwe instroomprojecten gerealiseerd.  

• Villamedia start met een Marktplaats voor freelancers, waarbij opdrachtgevers en 

freelancers aan elkaar gekoppeld worden. 
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WIE IS WIE

> Totaal overzicht
> Bestuur 
> Sectiebesturen
> Delegaties
> Ereleden 
> Secretariaat

https://www.nvj.nl/over-nvj/wie-is-wie/
https://www.nvj.nl/over-nvj/wie-is-wie/bestuur
https://www.nvj.nl/over-nvj/wie-is-wie/sectiebesturen/
https://www.nvj.nl/over-nvj/wie-is-wie/delegaties
https://www.nvj.nl/over-nvj/wie-is-wie/ereleden
https://www.nvj.nl/over-nvj/wie-is-wie/secretariaat

