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Algemene Ledenvergadering beeld Paul Teixeira

74 Je kent de NVJ als een belangenorganisatie die ervoor

zorgt dat onze journalisten hun werk op een onafhankelijke
wijze kunnen doen. Alles wat die positie bedreigt, is voor ons
een uitdaging om aan te pakken. Dat kunnen we alleen
doen dankzij de steun en inzet
van onze leden.

Petitie ‘Publieke Omroep, juist nu’, 10 september. beeld Remco Gielen

Algemene ledenvergadering, 22 juni. beeld Paul Teixeira

116
Vrijwillige leden
hebben zich in het
afgelopen jaar ingezet
voor onze journalisten
via secties en andere
bestuursorganen.

GROEI

Samen met 7.680
leden vormen we
de NVJ.

Zelfstandigen

1%

Fotojournalisten

6%

KANTOOR

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

TO

RECHTSHULP
P

5

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

1.346

In 2019 hebben
leden gebruik gemaakt van de diensten
van de juridische afdeling, oftewel
% van alle leden.

17,5

473 Rechtshulpvragen zijn als zaak behandeld.
Van de leden vindt 92% dat hun zaak goed tot uitstekend is
behandeld.

3

de maand	

Landelijke actiedag Fotojournalistiek heeft een Prijs, 25 januari. beeld Harmen de Jong

De belangrijkste

3

villamedia

De Ondernemende Journalist, 27 september.beeld Sebastiaan ter Burg

redenen om lid te zijn:

gratis individuele rechtshulp

2

collectieve belangenbehartiging voor cao’s & sociaal
plannen

3

opkomen voor persvrijheid en veiligheid

C

IAAL P

5

CAO
L
AN

SO

1

In 2019 hebben we 5
sociaal plannen voor
onze leden en hun
collega’s geregeld bij:
• Nederlandse Publieke
Omroep
• Sanoma
• New Skool Media
• Relx
• MHL

De gemiddelde loonstijging volgens alle cao’s in 2019 is 2,7%

2 nieuwe cao’s afgesloten:
• bij Talpa TV Productions BV +2%
• bij Uitgeverijbedrijf +3%
In 2019 hebben we met de werkgevers

(dagbladen, tijdschriften, lokaal en internet)

EVENEMENTEN

16

In 2019 hebben we
evenementen georganiseerd,
waarvan
in samenwerking met externe partijen.

6

259 Bezoekers komen naar het allereerste

Festival De Ondernemende Journalist.

PERSVEILIG

ACADE
Y

1.478 Journalisten bezitten in 2019 een NVJ-perskaart.
In 2019 bezitten 2.838 journalisten een politieperskaart.

J

M

PERSKAART

NV

39 Journalisten hebben incidenten gemeld bij het in november
gelanceerde PersVeilig. In 25 gevallen gaat het om bedreiging;
bij 8 journalisten is er sprake van fysiek geweld.
1.250

135 Educatieve

activiteiten van NVJ
Academy.

ACTIES

200 Fotografen komen op 25 januari naar Den Haag om actie te 1.250 Cursisten volgen
voeren. In het hele land leggen 500 fotografen het werk neer en
in 2019 een training.
eisen een inflatiecorrectie, het gelijkstellen van online tarieven aan
31 Incompany trainingen.
printtarieven en zeggenschap over het auteursrecht.
5 Gastcolleges.
287 Freelancers volgen
één (of meerdere) van de
150 Programmamakers zijn op 10 september in Den Haag om 48
cursussen uit de
actie te voeren tegen de bezuinigingen bij de Publieke Omroep en
ZZP50%-reeks die NVJ
voor meer waardering. Aan de Tweede Kamer worden 15.000
Academy heeft opgezet.
handtekeningen voor een sterke Publieke Omroep overhandigd.

		
Via het Arbeidsvoorwaardenbeleid 2020

zetten we namens de leden ons in voor:
• Journalistiek vakmanschap
en professionaliteit
• Gelijk werk, gelijke beloning ongeacht
arbeidsrechtelijke positie
• Collectieve afspraken voor freelancers
• Code goed opdrachtgeverschap
• Looneis: inflatiecorrectie plus 2,5%
• Duurzame inzetbaarheid voor jong en oud
• Versterken van medezeggenschap
• Stevige pensioenparagraaf
en collectieve pensioenen zelfstandigen
• Opbouw netwerken op de werkvloer
• Aanpak werkdruk
• Veiligheid via PersVeilig

De NVJ is vertegenwoordigd in o.a.:
• Stichting Persvrijheidsfonds
• Comite Dag van de Persvrijheid
• Free Press Unlimited
• De Tegel Jaarprijzen
• De Zilveren Camera
• Raad voor de Journalistiek
• Nieuwspoort
• PersVeilig
• Lira
• Pictoright
• Platform Makers
• PNO Media
• Pensioenfonds PGB
• Beroepscommissie Landelijke politieperskaart
• NSP Sportjournalisten

N

AL

DIGITA
J
V
499.277

NVJ op Twitter, Facebook,
LinkedIn, Instagram
Weergaven.
Aantal volgers.

1.730.096
17.906

NVJ DIGITAAL
In 2019 publiceren we gemiddeld per werkweek
en nieuwsberichten op NVJ.nl

Nieuwsbrieven

39.783 Oplage digitale

nieuwsbrieven (Algemeen, NVF,
Academy).
NVJ.nl

499.277 Paginaweergaven.
411.191 Unieke

weergaven.

10 artikelen

VILLAMEDIA DIGITAAL
Op de opdrachtensite van Villamedia verschijnen wekelijks
freelance opdrachten

10

3.000 vacatures worden in 2019 op de vacaturesite van

Villamedia geplaatst

5.000.000 pageviews op Villamedia.nl
De 6 Villamedia Nieuwsbrieven hebben een gezamenlijke
oplage van 75.000

RECHTSZAAK

2 freelance (foto)journalisten winnen de rechtszaak tegen

DPG Media. De rechter oordeelt dat de huidige regionale
tarieven van DPG Media te laag zijn en stelt deze bij met

+50%

		
Onder andere voor deze campagnes en

lobbytrajecten hebben we ons in 2019 ingezet:
• Fotojournalistiek heeft een Prijs
• Veilig werkklimaat voor journalisten
• Kabinetsplannen Publieke Omroep
• Schrappen wetsvoorstel strafbaarstelling
verblijf terroristische gebieden
Het
• Betere Wet open overheid (Woo)
jaaroverzicht
• Opheldering gevraagd over plaats persvak
2019 geeft het
door politie
beleid, activiteiten en
• Omgang openbare rechtspraak en
resultaten van de NVJ kort
weer; prestaties die tot stand
het recht op vrije nieuwsgaring
kwamen dankzij de steun en
• Ondersteuning lokale journalistiek
medewerking van onze leden.
via expertiseteam VNG
De jaarverslagen van de
afgelopen tien jaar vind
je terug op
NVJ.nl/jaarverslagen.
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