
Algemene Ledenvergadering 2020.  Beeld Wilmar Dik

In 2020 stapten we de geheel onbekende wereld binnen van een 
pandemie. De nieuwe omstandigheden hadden voor journalisten 
complexe gevolgen. Ook de NVJ gooide noodgedwongen het roer 
om. Met het vizier op slechts één doel gericht: het zoveel moge-
lijk bijstaan van leden. En hoewel het toekomstscenario aan het 

begin van het jaar er zo anders uitzag, bleef onze missie altijd 
gelijk: het opkomen voor de belangen van de leden.
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KANTOOR

Leden zetten zich 
vrijwillig in voor onze 

journalisten via secties, 
onderhandelings- 

delegaties en andere 
bestuursorganen.

102
Internet  

Vers in de Pers  

Zelfstandigen  

Omroep 

11%

44 Medewerkers op het secretariaat komen dagelijks in actie voor de leden. 

Individueel behandelde zaken 
1. Freelance diversen
2. Auteursrecht
3. Arbeidsrecht diversen
4. Contractenrecht
5. Arbeidsvoorwaarden

5 In 2020 maken 1.502 leden gebruik van de diensten van 
de juridische afdeling, oftewel 19% van alle leden.  
372 rechtshulpvragen zijn als zaak behandeld.

De juridische afdeling neemt in 2020 89 corona-gerelateerde 
adviesvragen in behandeling.

92,5% van de leden die gebruik maken van rechtshulp 
vindt dat hun zaak goed tot uitstekend is behandeld.

Met 7.904 leden 
vormen we samen 

de NVJ.
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5%

3%

15%

RECHTSHULP

Algemene ledenvergadering 2020.  Beeld  Wilmar Dik Still uit STER-commercial NVJ.  

https://www.nvj.nl/nieuws/leden-2020-zeer-tevreden-over-dienstverlening-nvj-advocaten-juristen
https://www.nvj.nl/nieuws/leden-2020-zeer-tevreden-over-dienstverlening-nvj-advocaten-juristen


Beeld Peter Hilz Beeld  Bart Maat
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OCIAAL PLAN

In 2020 hebben we 7 
sociaal plannen voor onze 
leden en hun collega’s 
geregeld bij:
• Hearst
• RELX
• Young & Connected
• NDC
• DPG Media
• Sanoma
• Mediahuis Limburg

7 In 2020 hebben we met de werkgevers 5 nieuwe cao’s  
afgesloten met een loonstijging van:

• cao Publieke Omroep: + 5%
• cao Uitgeverijbedrijf: + 2%
• cao BNR: + 3%
• cao ANP: + 4% 

• cao Talpa TV: + 4%

CAO

Ter illustratie: Voor journalistieke functies gaat het hier hoofdzakelijk om de schalen G en H: 

Voor het eerst in de geschiedenis is het gelukt om bij de publieke omroepen 
bindende afspraken te maken over een ondergrens voor zzp-tarieven 
gerelateerd aan de cao-lonen. Volgens de zogeheten ‘Fair Practice Code’ (FPC) 
krijgen freelancers bij de omroep voortaan tenminste 150% van het cao-loon 
dat past bij hun functieniveau.

FAIR 
PRACTICE 

CODE

 schaal G schaal H schaal J

Minimum Cao-maandsalaris bij 36 uur incl. loonsverhoging 3,6% per 1/1/2020 € 2.692,95 € 3.152,83 €  3.760,60

Totaal Cao-maandsalaris bij 36 uur incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering € 3.082,89 € 3.609,36 €  4.305,13

Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering € 36.994,67 € 43.312,32 € 51.661,62

Uurloon: jaarsalaris/ aantal werkbare uren per jaar: 1.728 € 21,41  €  25,06 €  29,90

Opslag 50% i.v.m. extra kosten zzp’er € 10,70 € 12,53 €  14,95

Totaal bruto minimum uurtarief ex btw € 32,11  €  37,60 €  44,85

Totaal bruto minimum dagtarief (8 uur) ex btw € 256,91 € 300,78 €  358,76

https://www.nvj.nl/fair-practice-code-0  


• Het kabinet merkt onze beroepsgroep 
aan als vitaal en cruciaal. 

• NVJ is partner in overleg met crisisteam 
en NCTV voor tijdige een heldere 
regelingen en instructies zodat de pers 
zijn werk kan blijven doen. 

• Vanwege de coronamaatregelen extra 
run op perskaarten (+17,5%). 

• Afspraak over gebruik NVJ Perskaart in 
België en Duitsland. 

• Opening Coronamonitor voor vragen en 
verhalen van journalisten. 

• Juridische FAQ over corona en 
maatregelen voor werknemers en 
freelancers. 

• Deelname NVJ in Creatieve Coalitie die 
mede zorg draagt voor steunpakket aan 
maatregelen voor zzp’ers. 

• Na interventie van de NVJ instructies 
voor rechtbanken waardoor journalisten 
hun werk kunnen blijven doen. 

• Mede na aandringen vanuit de NVJ 
extra geld van OCW voor huis-aan-
huiskranten, lokale publieke omroepen 
en hyperlocals die door de coronacrisis 
in acute nood zijn geraakt. 

• Werkbeurzen mogelijk tot een maximum 
van 2.500 euro voor fotografen en 
schrijvende freelancers via 
Matchingfonds. 

• Freelancers kunnen via Noodfonds 
NVJ een aanvraag indienen voor een 
financiële bijdrage ter (gedeeltelijke) 
compensatie van inkomsten. 

• Dankzij bemiddeling NVJ en NSP 
mag sportpers aanwezig zijn bij 
sportwedstrijden. 

• 89 corona-gerelateerde adviesvragen 
bij NVJ Advocaten & Juristen, variërend 
van vragen over werkdruk, OR, 
redactiestatuut tot steunmaatregelen. 

• Landelijke tv-commercial over het 
werken van journalisten onder bijzondere 
omstandigheden.

121 journalisten hebben in 2020 incidenten gemeld bij PersVeilig. 
Incidenten zijn ondermeer bedreiging, fysiek geweld, discriminatie, 
stalken en intimidatie, vernieling en diefstal.
41 journalisten deden aangifte bij de politie.

PERSVEILIG

CORONA 2020 – DE NVJ STAAT VOOR JE KLAAR  

1.737 Journalisten bezitten in 2020 een NVJ-perskaart.

Er zijn 2.817 politieperskaarthouders in 2020.

PERSKAART
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https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-werkt
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-en-genootschap-hoofdredacteuren-eerste-aanspreekpunten-namens-media
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-en-genootschap-hoofdredacteuren-eerste-aanspreekpunten-namens-media
https://www.nvj.nl/nieuws/versnelde-procedure-aanvraag-perskaarten 
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-perskaart-ook-belgi%C3%AB-geldig 
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-perskaart-ook-belgi%C3%AB-geldig 
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-corona-monitor-wat-speelt-jou
https://www.nvj.nl/faq-coronacrisis-freelancers-en-werknemers
https://www.nvj.nl/faq-coronacrisis-freelancers-en-werknemers
https://www.nvj.nl/nieuws/creatieve-coalitie-ziet-toe-effici%C3%ABnte-uitvoering-maatregelen-zzp%E2%80%99ers
https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-raad-rechtspraak-geef-duidelijke-instructies-rechtbanken  
https://www.nvj.nl/nieuws/ook-hyperlocals-kunnen-extra-ondersteuning-aanvragen
https://decooperatie.org/matchingfonds/
https://www.nvj.nl/nieuws/noodfonds-nvj-freelance-journalisten-start
https://www.nvj.nl/nieuws/noodfonds-nvj-freelance-journalisten-start
https://www.nvj.nl/nieuws/pers-mag-aanwezig-zijn-sportwedstrijden 
https://www.nvj.nl/nieuws/landelijke-tv-commercial-journalist-onthult-duidt-en-verbindt-juist-nu 
https://www.persveilig.nl/
https://www.nvj.nl/nvj-perskaart-aanvragen


57 journalisten hebben in 2020 een ondersteuning ontvangen uit het NVJ Noodfonds.

NVJ NOODFONDS

Matchingfonds eerste tranche september 2020 t/m april 2021: 238 totaal aantal aanvragen; 
115 goedgekeurde aanvragen; €244.000,-  totaal heden gecommitteerd bedrag.

MATCHINGFONDS

Ondanks het door corona noodgedwongen aanpassen en temporiseren van de campagne  
(Foto)journalistiek heeft een Prijs organiseren tientallen freelancers zich om binnen hun 
mediabedrijf actief in gesprek te gaan over werkomstandigheden en tarieven.

De petitie voor meer erkenning en betere tarieven voor fotojournalisten wordt door   
750 fotografen ondertekend.  

We organiseren gratis ondernemerscursussen voor fotojournalisten.  

Samen met 15 freelancers spreken we met het ministerie van OCW over betere tarieven, de aanpak 
van schijnzelfstandigheid, en een gelijk speelveld.

JOURNALISTIEK HEEFT EEN PRIJS

Op 12 november wordt de NVJ Tarievencalculator gelanceerd. In de eerste vier 
maanden, van november tot en met februari 2021 wordt de Tarievencalculator 
bijna 4.000 keer geraadpleegd.

NVJ 
TARIEVEN 

CALCULATOR
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Met de NVJ Tarievencalculator 
kun je je onderhandelingsposi-

tie versterken of jezelf de vraag 
stellen in hoeverre een geboden 

vergoeding redelijk is. 



 
  Via het Arbeidsvoorwaardenbeleid 2021 zetten we namens de leden ons in voor:

• Dichten van kloof in beloning tussen 
 journalisten in vaste diensten freelancers.
• Looneis van 1,5% boven op inflatie.
• Na Publieke Omroep ook een Fair Practice Code  
 voor uitgeverijbedrijf.
• Freelancewerk tegen vergelijkbare 
 voorwaarden en van cao afgeleide tarieven.
• Tegengaan van ontduiking via 
 schijnconstructies. 
• Gelijke beloning in de verhouding man/vrouw,  
 print/digitaal en jong/ervaren.

• Stevige pensioenparagraaf in cao’s.
• Mogelijkheid collectieve pensioenregelingen  
 voor freelancers, via een opt-insysteem.
• Breed onderzoek naar werkdruk.
• Thuiswerkvergoeding voor alle journalisten. 
• Leeftijdsbewust personeelsbeleid.
• Looneis van 1,5% boven op inflatie.
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Gratis corona-aanbod van STER aan NVJ:
• 89  spots in de periode 24 april – 14 mei 2020 op tv (en NPO Start).

• De spot heeft in totaal 4.900.000 mensen bereikt.

• Contactfrequentie 3,1. het aantal keer dat iemand binnen de kijkersgroep de commercial heeft gezien

• Grp’s = 122. 1 op de 3 Nederlanders van 25 jaar en ouder heeft de commercial gezien

STER COMMERCIAL 
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VJ DIGITAAL

NVJ op Twitter, Facebook,  
LinkedIn, Instagram 

616.120  Weergaven.
15.268 Aantal volgers.

Nieuwsbrieven

26.101 Oplage digitale 
nieuwsbrieven (Algemeen, NVF, Academy).

NVJ.nl

564.375  
Pagina-weergaven.

467.472  
Unieke weergaven.

564.375 

In 2020 publiceren we 279 nieuwsberichten en artikelen 
op NVJ.nl, waarvan een kwart over corona-gerelateerde 
onderwerpen.

NVJ DIGITAAL

Op de opdrachtensite van Villamedia verschijnen wekelijks 
10 freelance opdrachten 

2.500 vacatures worden in 2020 op de vacaturesite van 
Villamedia geplaatst.

6.000.000 pageviews op Villamedia.nl

De 6 Villamedia Nieuwsbrieven hebben een gezamenlijke 
oplage van 80.000
60.000 volgers op social media.

VILLAMEDIA DIGITAAL

https://www.nvj.nl/nieuws/landelijke-tv-commercial-journalist-onthult-duidt-en-verbindt-juist-nu


De NVJ is vertegenwoordigd in o.a.:

•  PersVeilig  • Stichting Persvrijheidsfonds
• Comité Dag van de Persvrijheid
• Free Press Unlimited
• De Tegel Jaarprijzen
• De Zilveren Camera
• Raad voor de Journalistiek
• Nieuwspoort     
• Pictoright  • Lira  • Platform Makers
• PNO Media    
•  Pensioenfonds PGB
• Beroepscommissie Landelijke Politieperskaart
• NSP Sportjournalisten

Nederlandse Vereniging 
van Journalisten 
Johannes Vermeerstraat 22 
1071 DR Amsterdam  

telefoon: 020 303 9700
e-mail: vereniging@nvj.nl 
www.nvj.nl 

Het 
jaaroverzicht 

2020 geeft het beleid, 
activiteiten en resultaten 

van de NVJ kort weer; 
prestaties die tot stand 

kwamen dankzij de inzet, 
steun en medewerking van  

onze leden. 
NVJ.nl/jaarverslagen
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98% van de Plus+ leden 
ontvangt aow; 87% 
ontvangt pensioen. 

51% van de respondenten 
geeft aan nog inkomen te 
hebben uit journalistieke 
werkzaamheden.

PLUS+ ENQUÊTE 

Belangrijkste redenen voor  
Plus+ leden om lid te zijn:
1. persvrijheid en veiligheid van journalisten

2. ondersteunen van de NVJ als belangrijkste 
lobbypartij voor journalisten

3. het opkomen voor journalisten 
 in binnen- en buitenland

4. een bijdrage leveren aan het principe: 
samen staan we sterker.
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154 Educatieve activiteiten  

Als gevolg van corona:  
35 online cursussen.

Ondanks corona volgen in 2020  
658 deelnemers een cursus.
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VJ ACADEMY

658

1. Podcast maken
2. Fondswerving
3. Conversiegericht 
    schrijven
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NVJ ACADEMY

https://www.nvj.nl/jaarverslagen
https://www.nvj.nl/nieuws/helft-plus-leden-heeft-nog-steeds-inkomen-journalistiek-werk 
https://www.nvj.nl/nvj-academy
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