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Voorwoord
De NVJ is aan het bouwen. Het jaar 2013 staat volop in het teken van veranderingen. Met vereende krachten 
wordt de vereniging sterk gemaakt, sterker dan de NVJ ooit was. 
Het doel is een beroepsvereniging waarin de leden zich kunnen herkennen. Een NVJ van en voor journalisten, 
als baken voor het beroep, vakinhoud en voor persvrijheid.
Veel tijd en energie wordt gestoken in versterking van de NVJ. Al in 2012 was gekozen voor een duidelijke lijn, 
namelijk: groeien vanuit de kern. Daaraan gekoppeld was professionalisering van de organisatie, een absolute 
voorwaarde voor een vitale NVJ. 

Op de weg naar een marktgerichte, effectieve en efficiënte organisatie ontstaat in het begin van 2013 een ernstige 
bestuurscrisis. Daarna worden alle kracht, vertrouwen en energie gebundeld om belangrijke stappen te zetten. 
De commissie Kees Schaepman/Peter Fonkert levert hierin een belangrijke bijdrage met toekomstgerichte 
adviezen. Juist het rapport ‘Knopen Doorhakken’ heeft balans en vertrouwen teruggebracht binnen de NVJ. 
Dit is van grote waarde. 

Belangrijk is dat bij de NVJ met het plan ‘Huis op Orde’ in 2013 een reorganisatie is doorgevoerd en dat er ook 
belangrijke vorderingen zijn gemaakt voor de verbreding van de NVJ. De samenwerking met FotografenFederatie 
en FNV KIEM is hiervan het eerste resultaat. Ook voor Villamedia is veel werk verzet. De nieuwe koers is nu 
het digitale model.   
De NVJ richt de blik voorwaarts. De NVJ wil een levendige vereniging zijn, een voorbeeld van een moderne 
beroepsvereniging én vakbond. Journalistiek verbindt. Solidariteit van de leden is daarvoor onmisbaar.

Bert de Jong, waarnemend voorzitter NVJ

Mediabeleid 
Het aantreden van een nieuw kabinet in het najaar van 2012 geeft de NVJ de kans om de urgentie voor een 
integraal mediabeleid opnieuw over het voetlicht te brengen. In een uitgebreid advies aan de staatssecretaris 
en nieuwe mediawoordvoerders in de Kamer levert de NVJ een aantal concrete suggesties voor een breed 
mediabeleid, dat verder reikt dan de voortdurende omroepdiscussie in Hilversum.

De eerste stappen van het nieuwe kabinet zijn weinig bemoedigend, want een nieuwe bezuiniging van 100 
miljoen op de publieke omroep is onderdeel van het regeerakkoord.
 
De staatssecretaris vraagt voorafgaand aan de invulling daarvan de Raad van Cultuur om advies over de 
inrichting van de omroep. 
De NVJ geeft uitgebreid input aan de door de Raad van Cultuur benoemde adviescommissie, onder leiding van 
oud NVJ-secretaris Inge Brakman. Belangrijk voor de NVJ is het vertrekpunt dat de overheid de publieke functie 
van de journalistiek dient te waarborgen met effectieve maatregelen. Dat kan door een stevige, journalistiek 
georganiseerde publieke omroep overeind te houden, met een belangrijke rol voor de regionale zenders, en 
door stimulerende maatregelen te nemen die journalistieke (commerciële) initiatieven ondersteunen. De 
journalistieke meerwaarde dient daarbij de toetssteen te zijn en niet de uitgeversrol.  
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Daarnaast organiseert de NVJ samen met de regionale en landelijke omroepen een publieksactie in Den 
Haag om te protesteren tegen de ingrijpende bezuinigingen bij de omroep. Met effect, want de helft van de 
voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro bij de publieke omroep wordt in oktober 2013 ingetrokken.    

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ

Arbeidsvoorwaarden
Het journalistieke vak verandert in snel tempo. De NVJ is het kompas bij die modernisering. Tegelijk staat de 
NVJ pal voor de garantie van journalistieke waarden en van goede arbeidsvoorwaarden.
Speerpunten voor het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn voldoende werkgelegenheid, goed vakmanschap en 
goede beloning. Maar ook in 2013 is te constateren dat de journalistieke sector harde klappen krijgt. De ene 
reorganisatie volgt op de andere. Opnieuw zijn honderden banen verdwenen bij dagbladen, tijdschriften en bij 
omroepen. Ook de beloning van journalistiek werk staat onder druk, vooral bij zelfstandigen. 

De NVJ ijvert voor vernieuwingen en investeringen in de mediasector, opdat ook in de toekomst een vitale 
beroepsgroep met veel liefde en passie in de journalistiek aan de slag kan. Juist daarom hecht de NVJ aan 
journalistieke waarden in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo kan de NVJ een vuist maken, nodig om de 
belangen van journalisten te dienen. 
Vakmanschap en professionaliteit vragen om impulsen vanuit de sector. De NVJ wil meehelpen met 
investeren door een deel van de loonruimte hiervoor vrij te maken. Het gaat om zaken als innovatie, opleiding, 
instroomregelingen voor jonge journalisten, individueel maatwerk voor arbeidsvoorwaarden en leeftijdsbewust 
loopbaanbeleid. 

Gelijkheid en solidariteit zijn voor de NVJ belangrijk. Gelijk werk betekent gelijke beloning. De NVJ wil een 
in beginsel gelijke behandeling van tijdelijke werknemers, freelancers en vaste krachten en zet zich in om de 
verschillen weg te nemen, ongeacht de contractvorm. De NVJ ijvert ook voor gelijke kansen voor jong en oud. 
De vitaliteit van redacties is gediend met nieuwe instroom. 

De NVJ staat voor een vitale journalistieke sector. Dit vraagt solidariteit tussen journalisten in vaste dienst en 
zelfstandigen. Het vraagt ook verbondenheid tussen jong en oud. Met moed strijdt de NVJ tegen afbraak van 
de journalistieke kracht. Met passie gaat de NVJ voorop om te innoveren in de journalistieke sector.

Bert de Jong, waarnemend voorzitter NVJ
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Persvrijheid
Persvrijheidlezing 2013
De pers is een publieke waakhond met verantwoordelijkheden. Journalisten krijgen ruime vrijheid van 
meningsuiting, maar zij moeten beseffen dat daar plichten tegenover staan. Aldus Egbert Myjer, tot 2013 
rechter bij het Europese Hof in Straatsburg, in de Persvrijheidlezing op 3 mei. De Leidraad van de Raad voor 
de Journalistiek beschrijft glashelder wat behoorlijke journalistiek inhoudt, aldus Myjer. Waarheidsgetrouw 
en accuraat berichten, onpartijdig en fair zijn, controleerbaar en integer. Myjer roept de journalistieke 
beroepsgroep op om de eigen ethische normen te bewaken en zo serieuze journalistiek te onderscheiden van 
infotainment. 

 � Persvrijheidlezing 2013: http://www.persvrijheid.nl/uploadedfiles/persvrijheidslezing2013.pdf

Persvrijheid Internationaal
Het aantal mensen dat toegang heeft tot vrije en onpartijdige media is teruggevallen tot het laagste niveau 
sinds de persvrijheidsmetingen begonnen in 1996, zo blijkt uit de jaarlijkse barometer van Freedom House. 
Slechts 1 op de 6 mensen wereldwijd leeft in een land waar professionele journalisten vrij en veilig kunnen 
werken en waar media niet onder controle staan van de staat. In de categorie ‘vrij’ vallen 90 landen, oftewel 46 
procent. 58 landen, of 30 procent, vallen onder ‘gedeeltelijk vrij’. 47 landen vallen onder ‘niet vrij’ (24 procent).

Met name in Rusland gaat het steeds slechter met de persvrijheid. Onder Vladimir Poetin heeft Rusland zich 
ontwikkeld tot een laboratorium voor nieuwe methodes om media te onderdrukken in het post-totalitaire 
tijdperk. De Methode Poetin krijgt veel navolging in omringende voormalige Sovjetstaten.
Ook de Europese crisis zorgt voor een verslechtering op het gebied van persvrijheid in landen als Griekenland, 
Spanje en Italië.

Hans Verploeg Memorial Fund
Zhanna Litvina, oprichtster en voorzitter van de Belarusian Association of Journalists (BAJ), de onafhankelijke 
vereniging van journalisten in Wit-Rusland, ontvangt een donatie van het Hans Verploeg Memorial Fund. 
Zhanna Litvina, als journalist werkzaam geweest voor radio en televisie, vecht al decennia lang voor de vrijheid 
van meningsuiting in Wit-Rusland. Het Hans Verploeg Memorial Fund steunt journalisten die een bijdrage 
leveren aan de persvrijheid in landen waar deze niet vanzelf spreekt. De prijs wordt uitgereikt door Inge 
Brakman, echtgenote van Hans Verploeg (1945-2010).
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Persvrijheid Nationaal
Nederland scoort goed als het om persvrijheid gaat, blijkt uit  de World Press Freedom Index; ons land staat 
in de ranking zelfs op nummer 2. Maar persvrijheid is wel iets waar altijd over gewaakt moet worden. In 
de Persvrijheidsmonitor, een initiatief van de NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, 
verenigd in het Persvrijheidsfonds, wordt  al 4 jaar de stand van de persvrijheid in Nederland bijgehouden. In 
2012 was de meest in het oog springende gebeurtenis hierin de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) over De Telegraaf-AIVD-kwestie. De Nederlandse regering werd hierin opnieuw op de 
vingers getikt inzake het ontbreken van een goede waarborg voor bescherming van journalistieke bronnen. 
Eens temeer blijkt dat wetgeving voor bescherming van bronnen  in Nederland hoognodig is.  Het schiet echter 
niet op met dit wetsvoorstel: het is al in 2009 aan de Raad van State voor advies voorgelegd, aangevuld na de 
uitspraak van het Europese Hof in de zaak Sanoma (‘AutoWeek’, 2010). Naar aanleiding van De Telegraaf-zaak 
is weer een aanvullend advies gevraagd.

 � Persvrijheidsmonitor 2012: http://www.nvj.nl/docs/Persvrijheidsmonitor_2012_Schiphof_def.pdf
 � De databank van de Persvrijheidsmonitor levert een overzicht van incidenten tussen pers en politie/justi-

tie Een actueel overzicht van de Persvrijheidsmonitor is te vinden op: http://www.persvrijheidsfonds.nl

Wetsvoorstel Wob
De NVJ reageert op 5 december verheugd op het wetsvoorstel voor een nieuwe Wob. De werkingssfeer van 
de Wob wordt verruimd en de beslistermijnen worden verkort van maximaal 56 naar maximaal 24 dagen. 
De overheid kan straks minder makkelijk verzoeken weigeren. De NVJ is ook blij met de komst van een 
informatiecommissaris, een functie die onder de Nationale Ombudsman komt te vallen. Deze kan meer werk 
gaan maken van een betere toepassing van de wet in de praktijk. Juist in de lokale praktijk gaat het vaak mis 
doordat Wob-ambtenaren onvoldoende onafhankelijk kunnen opereren en onvoldoende vrijgemaakt worden 
voor dit werk. 
Een gemiste kans is dat Nederland zelfs met het nieuwe wetsvoorstel nog altijd niet voldoet aan het verdrag van 
Tromsø, dat uitbreiding van de openbaarheid beoogt te bewerkstelligen. Zo is de reikwijdte van de wet naar 
andere overheidsgefinancierde organen nog te beperkt. 

Wetsvoorstel computercriminaliteit
De NVJ reageert op 21 juni zeer kritisch op het Wetsvoorstel computercriminaliteit III, dat 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 kan daarmee ook het werk van journalisten raken. 
Samen met de andere mediaorganisaties - het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV), het Nederlands 
Genootschap van Hoofdredacteuren en het Persvrijheidsfonds - maakt de NVJ haar bezwaren kenbaar aan 
minister Opstelten. De partijen uiten hun zorgen over een aantal aspecten van het wetsvoorstel, waarbij zij zich 
richten op de negatieve consequenties van het voorstel voor de vrijheid van meningsuiting en de democratie. 
Daarnaast kan het ontoegankelijk maken van websites of delen daarvan ernstige financiële gevolgen hebben 
voor media die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. 
Zonder rechtstreeks betrokken te zijn bij een misdrijf kunnen journalisten die publiceren over misdrijven of 
gebruik maken van (anonieme) bronnen, zelf onderdeel worden van een door deze wet gelegitimeerde ”hack” 
door de politie. Daarmee kan een officier van justitie of opsporingsambtenaar zichzelf toegang verschaffen tot 
computers van journalisten en het ‘op zwart zetten’ van (delen van) hun websites. 
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De NVJ en de andere organisaties constateren dat het huidige voorstel weliswaar voorziet in een controle 
door de rechter-commissaris, maar deze controle is voorzien van minimale toetsingscriteria aan internationaal 
erkende grondrechten, zoals artikel 10 EVRM. De zorg wordt nog prangender, omdat zonder rechtshulpverzoek 
de bevoegdheid ook over de landsgrenzen heen kan worden uitgeoefend. De vraag is dan welk recht van 
spreken de Nederlandse overheid nog heeft, als landen zoals China of Rusland een dergelijk recht ook binnen 
de Nederlandse grenzen zouden uitoefenen. 

Instructiekaart Bronbescherming
De NVJ kondigt in augustus een instructiekaart aan, waarin informatie staat voor journalisten die in aanraking 
komen met kwesties van bronbescherming: 
• De journalist mag zijn bron beschermen. Alle opsporingsdiensten moeten het brongeheim respecteren 

en zijn gebonden aan de ‘Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten’. De journalist is niet 
verplicht inhoudelijke vragen te beantwoorden.  

• Voor het toepassen van een dwangmiddel tegen een journalist is altijd voorafgaande schriftelijke 
toestemming van een rechter nodig. De rechter geeft alleen toestemming als er sprake is van een dringende 
noodzaak; denk hierbij bijvoorbeeld aan een levensbedreigende kwestie. 

 � Deze tips worden tevens gepubliceerd op de meldpuntpagina Politie en Pers van de NVJ 
(http://www.nvj.nl/wat-wij-doen/meldpunt-politie-en-pers/nvj-tips-bij-meldingen-politie-en-justitie)

Rechtszaak tegen gegevensgebruik
De NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, Stichting Privacy First en de Internet Society 
starten in november een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. Volgens de procespartijen is het onacceptabel 
dat Nederlandse inlichtingendiensten gegevens over Nederlandse burgers gebruiken die zij op basis van de 
Nederlandse wet zelf niet hadden mogen verzamelen. Met de zaak willen de partijen een einde maken aan het 
‘witwassen’ van gegevens die illegaal zijn verkregen en daarnaast de Staat verplichten mensen wiens gegevens 
zijn gebruikt te informeren. De NVJ doet mee vanwege het persvrijheidsbelang dat in het geding is. Het op 
grote schaal afluisteren en aftappen van burgers is niet alleen een ernstige schending van de privacy, het heeft 
ook een negatief effect op het goed functioneren van de journalistiek en de bescherming van journalistieke 
bronnen, vindt de NVJ. 
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Ethiek & Veiligheid
Overleg Nationale Politie
De NVJ en de Nationale Politie spreken een periodiek overleg af om de voortgang van verschillende dossiers te 
bespreken. Het overleg is afgesproken na een debat dat NVJ en Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) 
organiseerden in 2012 over de verhouding tussen pers en politie. De toezeggingen die toen gedaan werden, 
worden verder uitgewerkt. Agenten moeten in een vroeg stadium, bijvoorbeeld tijdens de opleiding, bewust 
worden gemaakt van de bijzondere positie van de pers, de Politieperskaarthouders en hun rechten kennen.

Instructiekaart Politie Pers
Een ander initiatief van de NVJ, in overleg met de Nationale Politie, is een nieuw instructiekaartje dat een 
toelichting geeft op de rechten en plichten van Politieperskaarthouders. Hierop staat onder meer dat de houder 
van een geldige politieperskaart toegang heeft tot door de politie afgezette gebieden of terreinen indien de 
opsporingsbelangen, de hulpverlening of de veiligheid niet worden geschaad, een en ander ter beoordeling 
van de politie. Ook mag de houder binnen de afzetting onbelemmerd werken indien hij of zij zich meldt bij de 
politie ter plaatse. Het instructiekaartje moet bijdragen aan een betere bekendheid van de Politieperskaart en 
de daarbij geldende rechten en plichten van (foto)journalisten.

Politieperskaart
Na 33 jaar neemt de NVJ de activiteiten van de Stichting Landelijke Politieperskaart (LPP) over. De 
administratie en de uitgifte van kaarten worden vanaf maart door de NVJ verricht. Hierdoor is de continuïteit 
van de dienstverlening in de toekomst beter gewaarborgd. De wijziging heeft geen gevolgen voor de huidige 
circa 3.500 kaarthouders. De voorwaarden om een politieperskaart te verkrijgen blijven ongewijzigd. Een NVJ-
lidmaatschap is geen vereiste, zoals dat ook onder de oude situatie niet nodig was.
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Jaar van de Freelancer 
De NVJ en NVF roepen 2013 uit tot het ‘Jaar van de Freelancer’. De media bestaan bij de gratie van de inzet 
en het werk van freelance (foto)journalisten, maar worden niet als gelijkwaardige businesspartner behandeld. 
De boodschap van NVJ/NVF is duidelijk: freelancers hebben recht op meer houvast (de NVJ moet adviestarieven 
kunnen geven); op billijke honoraria en vergoedingen, ongeacht of een stuk wordt geplaatst; en op een tijdige 
betaling. Bovendien moeten freelancers kwaliteit kunnen leveren door voldoende tijd te krijgen voor de 
uitvoering van hun opdrachten.

Tot grote teleurstelling van freelancers, de NVJ en de NVF reageren opdrachtgevers nauwelijks op de 
oproep om de positie van freelancers te versterken. Toch wordt er in dit belangrijke jaar ook vooruitgang 
geboekt. De zelfstandigenaftrek is behouden, mede dankzij een effectief lobbytraject van de NVJ met andere 
belangenorganisaties. Door middel van het verzamelen van informatie en kennis over de freelancemarkt (vier 
onderzoeken die door de NVJ zijn geïnitieerd) is het gelukt om freelancebelangen op de agenda van politici en 
beleidsmakers te houden.

Daarnaast zijn de secties Freelance en de NVF strategischer gaan werken door aan te haken bij reorganisaties en 
bezuinigingen die de ondernemerspositie van freelancers beïnvloeden. In dit proces zijn ondernemingsraden 
en redactieraden benaderd en gewezen op de wettelijke mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de 
verhouding vaste werknemers en freelancers. Ook is de zichtbaarheid van freelancers aanzienlijk verbeterd. 
Op de eerste plaats omdat freelancers zelf van zich lieten horen. Nooit eerder is er zoveel in de pers over 
freelancers, auteursrecht en wurgcontracten geschreven. In politiek Den Haag is het lobbytraject forser dan 
ooit ingezet. Zelfs de liberale partijen zijn bereid om zich krachtiger in te zetten voor het belang van makers, 
in plaats van het aan de markt over te laten. Veel NVJ-leden prijzen de besturen Freelance en NVF dat ze hun 
tanden laten zien. De besturen gaan het komend jaar door met zichtbaarheid creëren, lobbywerk, onderzoek 
en betere voorwaarden binnen bedrijven afspreken.
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NVJ Vereniging & secretariaat
Organisatiestructuur & strategie
In 2013 is een reorganisatie bij de NVJ en Villamedia doorgevoerd. Naast het vertrek van een aantal medewerkers 
heeft dit geleid tot de samenvoeging van administratieve en dienstverlenende afdelingen. Hierdoor zijn NVJ 
Service en Planning & Administratie ontstaan. 
NVJ Service heeft veel direct contact met leden en geïnteresseerden en ondersteunt de secretarissen bij hun 
activiteiten. Planning & Administratie verzorgt de gehele administratie (leden, financieel, cursisten, hrm) voor 
NVJ en Villamedia. Beide afdelingen staan onder leiding van de manager bedrijfsvoering (de zakelijk leider).

In 2013 wordt een succesvolle start gemaakt met de verbredingsstrategie waarbij concrete afspraken worden 
gemaakt met partijen (FotografenFederatie en FNV KIEM) over het aanbieden van gezamenlijke diensten 
op het gebied van juridisch advies en NVJ Academy. Ook op het gebied van belangenbehartiging en lobby 
is gezamenlijk opgetrokken met onder andere Platform Makers, FNV KIEM en FotografenFederatie. Ook 
wordt een bredere verkenning gestart om nieuwe  samenwerkingsprojecten te benoemen en intensivering van 
samenwerking te bespreken. 

Ledenontwikkeling
De teruggang in de sector door een stijgende werkloosheid heeft harder doorgezet dan kon worden voorzien 
(1.300 werkzoekenden in september 2012 naar 2.200 in september 2013, +60%). Gegeven deze terugval boekt 
de NVJ een redelijk resultaat, dankzij effectieve ledenwerfacties en een consistent nabelbeleid voor opzeggers. 
Met name het belonen van leden, die collega’s werven en het gericht werven van leden binnen de bedrijven, 
zoals bij Sanoma, pakken goed uit. Door deze maatregelen wordt ondanks de terugval in de omvang van de 
beroepsgroep het ledenverlies beperkt tot 3,3%. 

Totaal aantal NVJ-leden 7.398 (-3,3%)

Verdeling per sectie
2013 (2012)

Freelance 28,8% (27,7%)
Dagblad 25,9% (26,7%)
Omroep 10,4% (10,6%)
Tijdschriften 8,6% (8,6%)
NVF 8,1% (8,0%)
Internet & diversen 8,0% (8,0%)
Lokale Media 2,6% (2,9%)
Starters & studenten 6,8% (6,6%)
Persbureaus 0,7% (0,7%)
Geen sectie 0,1% (0,0%)
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Verdeling lidmaatschap
2013 (2012)

Gewoon lid 62,9% (64%)
Senior lid 8,9% (8,8%)

Buitengewoon lid 8,1% (7,8%)
NVF-zelfstandig lid 7,6% (7,6%)

Student lid 5,7% (5,4%)
Samenwonend lid 3,2% (3,1%)

Starter lid 1,8% (1,5%)
Parttime lid 1,1% (1,2%)

Dubbel lid 0,5% (0,4%)
Erelid 0,2% (0,2%)

Vriend 0,1% --

Sectie Dagblad
Activiteiten
In februari en april worden bijeenkomsten georganiseerd voor redactiecommissies. De strategie voor de raam-
cao, cao-inzet en ontwikkelingen op de redactievloeren worden hier besproken en/of bepaald.
In het voorjaar wordt er een ronde gemaakt langs alle dagbladredacties. Op de agenda staan de journalistieke 
toekomst en de inhoud van de cao. Mede op basis van deze ervaringen is besloten 2014 uit te roepen tot het 
Jaar van de Regio.
 
Cao overzicht
Cao voor dagbladjournalisten
• Looptijd 01-01-2013 – 31-12-2013;
• Loonontwikkeling:  geen structurele loonsverbetering, eenmalige uitkering van circa 0,6% in verband met 

restitutie VUT DJ premie. Vanuit VUT-gelden werkgevers is € 500.000,- geoormerkt voor leerwerktrajecten.
 
Sociaal Plannen 2013
• Sociaal Plan NDC
• Sociaal Plan Wegener
• Sociaal Plan MGL

Leden sectie Dagblad
Aantal 2013: 1.919 (-6,3%)  
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Sectie Omroep
Activiteiten:
• De sectie Omroep organiseert de OR-dag voor regionale omroepen, alsook de leergang redactieraden. 
• In maart worden openbare spreekuren georganiseerd voor omroepmedewerkers naar aanleiding van het 

fuseren en/of reorganiseren van de omroepen. 
• De NVJ en andere bonden dreigen in juni met een kort geding tegen de publieke omroepen vanwege het 

niet nakomen van de gemaakte afspraken rondom tijdelijke contracten. De dreiging zorgt ervoor dat enkele 
weken later de allerlaatste rapportage binnenkomt. 

• Op 9 oktober is de grote actiedag voor de publieke omroep op het Malieveld in Den Haag waaraan ook 
de NVJ deelneemt. Het actievoeren tegen de aangekondigde bezuinigingen loont: de 100 miljoen extra 
bezuiniging na 2016 wordt in het nieuwe begrotingsakkoord gehalveerd tot 50 miljoen euro. 

Cao overzicht
Cao voor omroeppersoneel
• Looptijd: 01-01-2013 t/m 31-12-2014;
• Loonontwikkeling: eenmalig 1,5% per 30 december 2013, structureel 1% per 1 januari 2014; structureel 

0,5% per 1 juli 2014.  
Cao RTL Nederland
• Looptijd: 01-01-2013 t/m 31-12-2014;
• Loonontwikkeling: Structureel 1,5% per 1 januari 2013; structureel 1,5% per 1 januari 2014.
Cao BNR 
• Geen cao-afspraak in 2013, cao-partijen te ver uit elkaar. 
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 01-07-2013. 
Cao SBS 
• Geen cao-afspraak in 2013 
• Looptijd: 1-1-2012 t/m 31-12-2013.
Cao Veronica 
• Geen cao-afspraak in 2013
• Looptijd van 1-1-2011 t/m 30-06-2012.

Sociaal Plannen 2013
• Sociaal Plan Publieke Omroep
• Sociaal Plan Omrop Fryslân
• Sociaal Plan RTV Noord-Holland

Leden sectie Omroep
Aantal 2013: 772 (-4,8%)
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Sectie Lokale Media
Activiteiten
• Het onderzoeksrapport “Nieuwsvoorziening in de regio” van het Stimuleringsfonds voor de Pers wordt 

gepresenteerd. In kleine gemeenten wordt de politiek amper nog gevolgd door de journalistiek. Eind 
2013 kondigt de NVJ het Jaar van de Regio aan en roept regiojournalisten op zitting te nemen in een 
klankbordgroep. 

• In juni en juli organiseert de sectie Lokale Media een tiental bijeenkomsten om te praten over de te 
verwachten reorganisaties op de redacties bij Wegener. 

Cao overzicht
Cao huis-aan-huisbladjournalisten
• Looptijd:    01-04-2013 – 31-03-2014;
• Loonontwikkeling:  geen structurele loonsverhoging, om restitutie VUT-premie mogelijk te maken is wel 

een afspraak gemaakt: eenmalige uitkering van 0,5% in december 2013.
Cao voor nieuwsbladjournalisten 
• Geen cao-afspraak in 2013
• Looptijd:  01-04-2011 – 31-03-2013.

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan Wegener
• Sociaal plan NDC

Leden sectie Lokale Media
Aantal 2013: 190 (-13,6%)
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Sectie Tijdschriften 
Algemeen
De sectie maakt een van de woeligste jaren in de tijdschriftensector mee met reorganisaties, opheffing van 
titels en faillissementen. Sanoma kondigt eind oktober de grootste reorganisatie ooit aan: 500 fte’s worden 
geschrapt; 34 titels worden in de etalage gezet en de 17 titels die overblijven worden ingrijpend gereorganiseerd. 
In hetzelfde jaar besluit uitgever WPG om de titels Opzij en J/M te verkopen; wordt het glossycluster bij Hearst 
(o.a. Elle, Red, Cosmopolitan) gereorganiseerd dat ten koste gaat van 15 arbeidsplaatsen; voert Audax een 
reorganisatie door, waarbij Santé en Weekend onder dezelfde hoofdredacteur komen te vallen en de titels 
Cosmogirl en Girlz worden verkocht. 
Bij de vakbladen gaat het niet veel beter. HUB, uitgever van computerbladen gaat failliet; Kluwer stoot 
toonaangevende vakbladen, zoals Adformatie, Binnenlands Bestuur, OR informatie en PW De Gids af, omdat 
deze uitgaven niet meer tot de kernactiviteiten behoren. NVJ Tijdschriften sluit sociaal plannen af bij de 
reorganiserende uitgeefbedrijven.
 
Cao overzicht
Cao vaktijdschriften 
• Looptijd: 1-1-2013 t/m 31-12 2013 verlenging; 
• Loonontwikkeling: 0,5% structureel per 1 juli en 0,5% eenmalig en 0,7% t.b.v. project kennismaking.
Cao publiekstijdschriftjournalisten
• Looptijd: 1-4-2013 t/m 31-12 2013;
• Loonontwikkeling: 0,5% structureel per 1-7-2013 en 1,3% incidenteel.
Cao opinieweekbladjournalisten 
• Looptijd: 1-4-2013 t/m 31-12 2013;
• Loonontwikkeling: 0,5% structureel per 1-7-2013 en 1,3% incidenteel.
Cao Veronica uitgeverij 
• Looptijd: 1-7-2012 t/m 31-12-2013;
• Loonontwikkeling: 0,5% structureel en 0,75% incidenteel.
 
Sociaal Plannen 2013
• Sociaal Plan Hearst
• Sociaal Plan Kluwer
• Sociaal Plan Sanoma
• Sociaal Plan WPG

Leden sectie Tijdschriften
Aantal leden: 639 (-3,3%)
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Sectie Freelance
Activiteiten
• Op 4 juni wordt de Grote Freelancersdag gehouden met als thema ‘Fun en Profit’. De dag wordt bezocht 

door meer dan 200 deelnemers. Een record ten opzichte van eerdere edities. 
• Op 4 juni wordt het tweede NVJ Crowdfunding-project gelanceerd. Freelance journalist Annemiek Onstenk 

wint met het project ‘Qracht 500’ 3.000 euro, bijeengebracht door de bezoekers. De tweede prijs (1.000 
euro) gaat naar het duo Robert Oosterbroek en Bart Thiesen; de derde prijs naar Mathilde Sanders (500 
euro).

• In oktober wordt het onderzoek naar mogelijk misbruik economische machtspositie Sanoma uitgezet onder 
freelancers. 

• Op 28 november worden de onderzoeksresultaten  ‘Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en 
toekomstverwachtingen van freelance (foto)journalisten’ bekendgemaakt. - Mark Deuze, hoogleraar 
mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) brengt de effecten voor de journalistiek en voor 
zzp’ers in kaart. Ook vindt er een kort debat over auteursrecht plaats met Kamerleden Joost Taverne (VVD), 
Astrid Oosenbrug (PvdA), Kees Verhoeven (D66) en Peter Oskam (CDA). 

• Op 24 december maakt de sectie de balans op van het Jaar van de Freelancer en maakt zij de speerpunten 
voor 2014 bekend.   

Leden sectie Freelance
Aantal 2013: 2.128 (+0,2%)

Sectie NVF Fotojournalisten
Activiteiten
• Op 4 juni wordt de Grote Freelancersdag gehouden met als thema ‘Fun en Profit’ met speciale aandacht 

voor fotojournalistiek.  
• De NVF en FotografenFederatie gaan nauwer met elkaar samenwerken. Zo komt er naast de  perskaart 

voor fotojournalisten een beroepskaart voor fotografen en worden  trainingen en events voor fotografen 
voortaan gezamenlijk opgezet. Ook worden er praktische uitgaven  ontwikkeld voor fotografen rondom 
auteursrecht en fotograferen op straat. Tenslotte start de FotografenFederatie met de afname van diensten 
van de NVJ, zoals de juridische dienstverlening. 

• De FotografenFederatie overlegt met alle beroepsorganisaties, waaronder NVF, over een nieuw te vormen 
vereniging om zo het belang van beeld verder te profileren in lobby- en collectieve trajecten.

Leden sectie NVF 
Aantal 2013: 596 (-2,8%)
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Sectie Internet
Activiteiten
In opdracht van NVJ Internet doet Wendy de Liefde, student Journalistiek van Windesheim Zwolle, onderzoek 
naar digitaal bronvermelden. Hierin wordt de vraag beantwoord hoe journalisten van de meest bezochte 
Nederlandse nieuwssites denken over een richtlijn voor  bronvermelding bij het overnemen van andermans 
primeur. 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle geïnterviewden de gevoelens van frustratie herkennen als hun primeur 
bij een concurrerend medium verschijnt zonder bronvermelding of link. Maar bijna niemand van hen denkt 
dat een richtlijn dit gedrag in de branche zal veranderen . Het onderzoek ‘De concurrent als bron’, is in oktober 
gereed en vormt het uitgangspunt voor het Jatdebat in het voorjaar van 2014.
 

 � Onderzoek De concurrent als bron http://www.nvj.nl/uploads/bestanden/De_concurrent_als_bron.pdf

Leden sectie Internet
Aantal 2013: 137 (+5,4%, als eerste sectie*)
*Daarnaast zijn er nog 115 leden die sectie Internet als tweede sectie hebben

Sectie Plus+
Activiteiten
• De sectie Plus+ houdt op 19 april haar jaarlijkse ledenvergadering in café Dudok  Den Haag. Na de 

vergadering brengen de leden een bezoek aan de Tweede Kamer, waar voorzitter Anouschka van Miltenburg 
hen een rondleiding geeft. 

• De sectie presenteert de resultaten van de enquête. Conclusie is dat sectie Plus+ meer aandacht aan de 
oudere freelancer moet geven en op moet komen voor hun specifieke belangen. 

Leden sectie Plus+
Aantal 2013: 661* (-1,5%)
*Plus+ is een 2de sectie. De 1ste sectie van het NVJ-lid wordt bepaald door de werkzaamheden zelf.

Sectie Vers in de Pers
Activiteiten
• ViP organiseert enkele bijeenkomsten onder het motto I Love Journalism.
• Op 28 september bezoeken 200 jonge journalisten de Nacht van de Journalistiek. 

Leden sectie Vers in de Pers
Aantal 2013: 502* (0%)
*ViP is een 2de sectie. De 1ste sectie van het NVJ-lid wordt bepaald door de werkzaamheden zelf.
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Afdeling Advocaten & Juristen 
In 2013 heeft de afdeling zich met nadruk gericht op uitbreiding van de kwaliteitszorg en specialisatie. Op 
beide onderdelen is een goed resultaat geboekt. Door een online-abonnement op juridische cursussen zijn 
alle juristen in staat gesteld tot  juridische bijscholing. De interne specialisatie van twee van de vijf juristen/
advocaten werkt inmiddels efficiënt. 

Wat betreft de externe profilering (een van de doelstellingen van 2013) valt te melden dat de maandelijkse 
columns in Villamedia en op andere fora zijn gecontinueerd. Het maandelijks juridische nieuws op de website 
valt thans tevens onder de structurele verantwoordelijkheid van de afdeling. Op de website zijn de juristen tevens 
verantwoordelijk voor een aantal ‘dossiers’, waarin actuele juridische onderwerpen (herziening ontslagrecht 
en wijziging auteurscontractenrecht) worden bijgehouden.  

Het klanttevredenheidsonderzoek is gecontinueerd en heeft ook in 2013 een positief beeld over de juridische 
dienstverlening opgeleverd. In 2013 worden 1.747 juridische kwesties behandeld. Een lichte stijging ten opzichte 
van 2012 (1.660). Uit onderstaand overzicht valt af te leiden dat de stijging van de rechtshulpvraag zich met 
name op het terrein van het arbeidsrecht heeft afgespeeld. De vele reorganisaties bij dagbladen, tijdschriften 
en omroep zijn hier debet aan. 
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Juridische adviezen en zaken onderverdeeld naar rechtsgebieden (2013)

Juridische
adviezen

(totaal) Zaken (totaal)

Arbeidsrecht
Arbeidsvoorwaarden: 

wijziging/inschaling/loondoorbetaling 
  92   25

Einde arbeidsovereenkomst: 
pro forma/arbeidsconflict 

139   95

Reorganisatie: collectief einde arbeidsovereenkomst 221 115
Sociale Zekerheid: UWV/arbeidsongeschiktheid   65   22

Arbeidsrecht diversen : alle overige arbeidszaken 221   50
Totaal arbeidsrecht 738 307

Freelance
Auteursrecht 245 86
Portretrecht   18   1

Contractenrecht 243 62
Freelance incasso   75 45

Freelance diversen 148 15
Totaal freelance 729 209

Overige rechtsgebieden
Belasting 28   4

Faillissement 31   3
Onrechtmatige publicatie 42   9

Persvrijheid 33   3
Strafrecht: Justitie en Politie 20   3

Pensioen: VUT 26 10
Totaal overige rechtsgebieden 180 32

Diversen totaal 100 22

Totaal juridische adviezen 2013 1.747 570

(Totaal juridische adviezen 2012) (1.660) (498)
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NVJ Academy
NVJ Academy organiseert 75 activiteiten, waaronder 15 colleges en 6 incompany trainingen. 
Bijna 1.000 deelnemers komen op de workshops en trainingen af.
De samenwerking met het ministerie van Defensie met betrekking tot de meerdaagse training voor journalisten 
in conflictgebieden, wordt vastgelegd in een convenant. 
Ook wordt een samenwerkingsovereenkomst met CBS gesloten ten behoeve van de cursus Statline. 
Op de website van Villamedia verschijnen instructiefilmpjes datajournalistiek. 
NVJ Academy ontwikkelt nieuwe activiteiten, zoals de training Schrijven voor het Web.

Marketing & Communicatie
De focus van afdeling Marketing & Communicatie van de NVJ ligt in 2013 op het ontwikkelen van een nieuwe 
website die in januari 2014 live gaat. Met relevante inhoud, beeld en attractieve vormgeving wil de NVJ een 
brede doelgroep van mediaprofessionals aanspreken door informatie te bieden over media, journalistieke 
inhoud, beroepspraktijk, ethiek, persvrijheid en arbeidsvoorwaarden. 

Website www.nvj.nl
Gemiddeld aantal bezoekers per maand

jan-sept 
2013

jan-sept 
2012

Unieke bezoekers 15.058 (14.468)
Aantal bezoeken 20.540 (19.707)

Waarvan:
Nieuwe bezoeken 12.182 (11.758)

Terugkerend bezoek 8.358 (7.949)
  
Pageviews  

jan-sept 
2013

jan-sept 
2012

Aantal geopende pagina’s 45.061 42.554

E-nieuwsbrieven
Voor de e-nieuwsbrieven is in het najaar van 2013 gekozen voor een nieuwe opzet en nieuwe vormgeving. 
In plaats van maandelijkse nieuwsbrieven voor specifieke doelgroepen wordt wekelijks een nieuwsbrief 
gemaakt voor de brede doelgroep van mediaprofessionals. Daarnaast verschijnt maandelijks de NVJ Academy 
Nieuwsbrief.

Social media
De social media accounts van de NVJ en van de secretarissen zijn succesvol uitgebouwd. De accounts worden 
intensief gebruikt om leden en niet-leden te informeren over actuele ontwikkelingen en diensten van de NVJ 
en om in contact te komen met potentiële leden. 
De meest succesvolle social media accounts van de NVJ zijn: 
• het twitteraccount @nvj.nl (1.979 volgers)
• de groep NVJ op LinkedIn (3.578 volgers)
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Overzicht volgers en vrienden social media accounts
okt. 
2013

juli 
2012

Twitter
@nvj 1.979 1.128

@internetnvj 280 140
@nvjacademy 289 105
@nvjfreelance 348 129

@versindepers 550 195
@politieperskrt 575 30

Facebook
NVJ 499 137

NVJ Academy 256 137
NVJ Internet 117 60

Vers in de Pers 220 nb
Linkedin 

NVJ 3.578 2.327

Villamedia special studenten en starters
In samenwerking met de redactie van Villamedia is een special van Villamedia magazine uitgebracht voor 
studenten en starters in de journalistiek. Een deel van de artikelen zijn geschreven door bestuursleden van de 
sectie Vers in de Pers. Het magazine wordt gebruikt als promotiemiddel.

Ledenenquête
In september houdt de NVJ een ledenenquête, waaraan ruim 1.100 leden meedoen. Uit de enquête blijkt dat 
de solidariteit hoog in het vaandel staat bij leden. Ook de ideële kant van het werk van de NVJ, zoals de inzet 
voor persvrijheid, vinden leden van groot belang, net als collectieve en individuele belangenbehartiging. Een 
deel van de leden geeft aan actief te willen worden in de vereniging. De resultaten van de enquête worden 
gepresenteerd in de sectiebestuursconferentie in het najaar en worden gebruikt voor het jaarplan 2014. 

Ledenwerfacties
In oktober kondigt Sanoma een grote ontslagronde aan bij de Nederlandse bladentak. Op locatie organiseert 
de NVJ voorlichtingsbijeenkomsten. Niet-leden kunnen tijdelijk lid worden tegen een gereduceerd tarief. Het 
actielidmaatschap levert 50 nieuwe leden op. 
Leden die een lid werven worden beloond met 25 euro. Het geeltje van de NVJ wordt 100 keer uitgedeeld. In 
2013 wordt het Vriendenlidmaatschap geïntroduceerd. 

Vrienden van de NVJ
Vrienden ondersteunen het werk van de NVJ, met name het belang van journalistiek vakmanschap en de inzet 
voor persvrijheid in binnen- en buitenland. 

Opzeggers
Eind 2012 zijn de medewerkers van het secretariaat getraind in het nabellen van opzeggers. In 2013 worden, 
systematischer dan voorheen, de opzeggers gebeld.  
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Villamedia
In maart verschijnt het eerste maandnummer van Villamedia. Twee keer zo dik als het tweewekelijkse nummer 
en aanzienlijk goedkoper om te maken. Het magazine wordt goed ontvangen door de leden en de abonnees. 
Later in 2013 heeft Villamedia net als de NVJ moeten reorganiseren waarbij 1 fte vervalt. In de tweede helft van 
het jaar wordt besloten om ‘digital first’ door te voeren. Alle content wordt vanaf 2014 eerst online gepubliceerd. 
Ook zal de redactie zich meer toeleggen op het verstrekken van praktische informatie. De omzet aan vacatures 
op de website kent opnieuw een daling. De mediawereld heeft bijzonder veel last van de economische crisis en 
de tanende verdienmodellen.

Een blik vooruit
Voor 2014 benoemt de NVJ vier hoofddoelen:

Ledenbehoud en -werving
Het centraal stellen van ledenbehoud en -werving is de opdracht aan de gehele organisatie. In 2014 zullen 
nadrukkelijk marketingtools worden ingezet om potentiële groepen actief te benaderen. Actiepunten worden 
maandelijks gemonitord. 

Krachten bundelen
In 2014 wordt het periodiek overleg met de creatieve sector voortgezet en verkend op welke terreinen - 
kennisdelen; belangenbehartiging & lobby;  service & diensten -  kan worden samengewerkt. De samenwerking 
met FotografenFederatie wordt verder geïntensiveerd.

Focus op journalistieke inhoud
De NVJ zal zich ook in 2014 inzetten voor goede cao’s, sociaal plannen, aandacht voor de positie van freelancers 
en flexcontracten en de bestrijding van te grote machtsconcentraties. 
De NVJ gaat de overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheid om actief de publieke waarde van 
journalistiek en de daarvoor noodzakelijke pluriformiteit te waarborgen. De focus ligt op de kwetsbare positie 
van de regionale en lokale media. Het jaar 2014 wordt uitgeroepen tot het Jaar van de Regio. 
De NVJ zal voorts de gesprekken met Kamerleden hervatten over het wetsvoorstel Wob en het wetsvoorstel 
Bronbescherming. 

Maak de leden klaar voor de markt
De NVJ wil in 2014 de individuele journalist helpen om breder hun journalistieke capaciteiten in te zetten, 
verdieping te geven op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en hen toegang te geven tot nieuwe kansen. 
Dat gebeurt via instroomprojecten, uitbreiding van Academy-activiteiten, informatieve evenementen en 
ontwikkeling van loopbaancoaching en deskundig individueel advies. 
Via Villamedia en NVJ.nl wordt bericht over de nieuwe werkelijkheid, tips & tricks gegeven, en relevante 
informatie via een afgesloten ledendeel. 
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Prijzen
Zilveren Camera 2012
Eddy van Wessel wint de Zilveren Camera 2012, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland. Van 
Wessel wint met een serie foto’s, ingezonden in de categorie Buitenlands Nieuws. In de winnende serie is te 
zien hoe de stad Aleppo het centrum is geworden van de Syrische opstand. Robert Knoth en Antoinette de Jong 
winnen de Canon Prijs 2012. De Nationale Portretprijs gaat naar Stephan Vanfleteren.

 � De winnende foto’s zijn te zien op http://www.zilverencamera.nl

De Tegel 2012
NRC Next, RTL, de Volkskrant, RTV Noord en het Dagblad van het Noorden zijn de nieuwsorganisaties die 
met de belangrijkste Tegels naar huis gaan. Freek Schravesande, redacteur van nrc.next, wint de journalistieke 
prijs voor talent. J.L. Heldring, columnist in ruste van NRC Handelsblad, ontvangt een Tegel voor zijn gehele 
oeuvre.

 � http://www.detegel.info

Stan Storimans Prijs 2012
Camerajournalist Jeroen Kelderman van RTV Drenthe wint de Stan Storimans Prijs 2013.
De beeldkwaliteit van zijn reportage over het werk van de luchtmobiele brigade uit Assen in Kunduz, Afghanistan, 
is volgens de jury van ‘bijzondere klasse’. 

 � http://www.stanstorimansprijs.nl

Infographics Jaarprijs 2013
‘Nederland verbeeld’ wordt uitgeroepen tot de winnaar van de Infographics Jaarprijs 2013. ‘Nederland 
verbeeld’, gemaakt door PBL, Textcetera, Filip de Blois en Frédérik Ruys, is een uitgave van het Planbureau 
van de Leefomgeving. Volgens de jury steekt ‘Nederland verbeeld’ met kop en schouders boven de andere 
inzendingen uit. 

 � http://www.infographics.eu
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Wie is Wie 2013

Ereleden
R. Abram, M. de Bok, A. van Cortenberghe, E. Folkers, J. Herschel, R. Hopmans, M. Jansen, F. Kuitenbrouwer, 
T. Mascini, A. Nijhof, K. Schaepman, E. Speet

Leden van Verdienste
J. Everaers (vanaf april), G. Wilkens, R. Witte

Verenigingsraad
Sectie Dagbladjournalisten
S. van Aalsum, J. van den Dongen, M. de Jongh, J. Luichies, R. Meijer, F. Poelman, R. Witte
Sectie Freelance journalisten
J. van Ditzhuijzen, M. Genova, A. van ’t Hoog, N. Kivits, M. Sjerps, B. de Winter
Sectie Lokale Media
W. Monsieurs, A. van der Velde 
Sectie Voorlichters
C. Groeneweg
Sectie Tijdschriften
J. Everaers, R. Nods, J. Versleijen, A. van Vliet, T. de Vrede
Sectie NVF, fotojournalisten van de NVJ
E. Brinkhorst, R. Mulder, G. Til
Sectie Omroep
J. Otte, S. ’t Sas, S. Terpstra, S. Vinkenvleugel
Sectie Internet
W. van Dijk, K. Koolhof
Sectie Vers in de Pers
M.P. Fritschy, M. Lemsom 
Sectie Plus
A. Hoogkamer, J. Meulemeesters, J. van Miltenburg, D. Oosterbaan, M. van Os, D. van der Veen. 
Plaatsvervangende leden: J. Bos, G. Spiering 

Beroepsgroep vertegenwoordigers
Beroepsgroep Sportjournalisten
G. Hendriksen

NVJ-Bestuur
Dagelijks bestuur
H. Liefting (voorzitter tot 20 maart), B. de Jong (eerste vice-voorzitter vanaf 21 maart wnd. voorzitter), H. 
Elzerman (tweede vice-voorzitter), L. van de Geijn (eerste vice-voorzitter vanaf mei) 
Algemeen bestuur leden 
L. Alink (tot 20 maart), M. Fuller, N. de Haan (tot 13 november), A. Koerts, T. Meens (tot 20 maart), T. van der 
Meulen (tot 20 maart)



NVJ Jaarverslag 2013 23

Secretariaat
Algemeen secretaris
T. Bruning
Secretarissen
Y. Dankfort, R. García López, T. Gibcus, M. Visch
Advocaten/juristen
M. van den Berg, Y. Berkeljon, M. Herens, P. Oudhoff, Y. Pattiasina
Juridisch secretaresse
F. Struiken
Personal Assistant algemeen secretaris
A. Wesselius
Producers
I. Soer (tot september), I. Willemsen (tot september), M. Wilms (tot september)
Operationeel manager
M. Kroese
NVJ Service
J. Fritschy, T. van der Laan, A. Nahumury, R. Warnik
Planning & Administratie
J. den Besten, M. Derks, J. de Haas-Baars, W. Niesing (tot december), T. Soetens, I. Staal, S. Sutrisno (vanaf 
december)
Marketing en communicatie
S. Leliman, A. von der Möhlen, C. Wiering
Archivaris/webredactie Villamedia
D. van Eeten 
Redactie Villamedia
D. Rogmans (hoofdredacteur), K. Bais, D. van Eeten, L. Nab, F. Oremus (tot december), L. Pasveer, M. Slats, 
T. van de Ven | Redactie-adviesraad Villamedia C. Dresselhuys, A. van Liempt, T. van der Meulen, T. van 
Ringelestijn
NVJ Academy
Y. Dankfort (manager), M. Derks (coördinator)

Secties, beroepsgroepen & werkgroepen
NVF, sectie fotojournalisten van de NVJ
R. Mulder (voorzitter), E. Brinkhorst, E. van der Burgt (tot april), M. van de Griendt (vanaf april), I. de Groot, 
M. Hermes (vanaf april), V. Kuypers (tot april), S. Ligtenberg, G. Til, D.J. Visser (vanaf april) | R. García López 
(secretaris)
Sectiebestuur Dagbladjournalisten
Dagelijks bestuur 
J. Luichies (voorzitter), S. van Aalsum, J. van den Dongen (tot mei), M. de Jongh, R. Meijer, F. Poelman | T. 
Gibcus (secretaris)
Algemeen bestuur
J. Luichies (voorzitter), S. v. Aalsum, P. Beije, H. Bouma, T. Damen, J. van Dijk, J. van den Dongen (tot mei), 
G. Hendriksen, F. Heijbrock, G. Herderschee, M. de Jongh, J. Kas, T. Kits, J. Lazaroms, A. Mandemaker, R. 
Meijer, F. Poelman, M. Sep, H. Snijders, J. Verlaan, S. Vunderink, R. Wiegerinck, H. Willems, R. Witte, R. 
Meyer, R. Wiegerinck, J. de Swart | T. Gibcus (secretaris) 
Sectiebestuur Voorlichters
C. Groeneweg (voorzitter)
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Sectiebestuur Freelance
B. de Winter (voorzitter), J. Breur (vanaf juli), J. van Ditzhuijzen, E. Duran (vanaf oktober), M. Genova, A. van 
’t Hoog, N. Kivits, M. Vroomans (tot februari) | R. García López (secretaris)
Sectiebestuur Lokale Media
A. van der Velde (voorzitter), K. Bakker, S. van Beest, W. Monsieurs, P. Nijenhuis | T. Gibcus (secretaris)
Sectiebestuur Vaktijdschriftjournalisten (tot 3 mei 2013)
J. Everaers (voorzitter), R. Klaverstijn († 28 februari 2013) J. Versleijen, T. de Vrede | Y. Dankfort (secretaris)
Sectiebestuur Tijdschriftjournalisten (vanaf 3 mei 2013 sectiebesturen samengevoegd)
R. Nods (voorzitter), J. van Bentum, H. Botje, J. Everaers, S. de Joode, M. Manfré, J. Versleijen, A. van Vliet, 
K. Vogel (tot juni), T. de Vrede | Y. Dankfort (secretaris)
Sectiebestuur Omroep
S. ’t Sas (voorzitter), M. Beumer, E. de Bruin, N. Erkens, J. de Graaff, S. Hadderingh, A. Hagesteijn, N. Heithuis, 
C. van den Heuvel, K. Kooij, G. van Ommen, D. Oosterbaan, J. Otte, S. Pilger, H. Schipperheijn, R. Smith, S. 
Streefland, K. Tangel, S. Terpstra, S. Vinkenvleugel, T. Doesborg | M. Visch (secretaris)
Sectiebestuur Internetjournalisten
W. Haan (voorzitter tot mei), W. van Dijk (wnd. voorzitter vanaf mei), N. Kivits, K. Koolhof, D. van Luling (tot 
juli), M. Roorda, B. de Vries, B. de Winter, J. Zonneveld | T. Bruning (secretaris)
Sectiebestuur Vers in de Pers
M. Lemsom (voorzitter tot oktober), S. Versteeg (voorzitter vanaf oktober), A. Brands, J. Driessen (vanaf 
oktober), M. Fritschy (tot oktober), A. Hammers,  S. van der Hee (vanaf oktober), S. Houttuin (tot oktober), 
A.M. de Kunder, P. Sewuster (vanaf oktober) | R. García López (secretaris)
Sectiebestuur PLUS+ 
D. Oosterbaan (voorzitter tot mei), A. van Cortenberghe (voorzitter vanaf mei), T. van Helden (vanaf mei), 
H. Kuiper (tot mei), J. van Miltenburg (tot mei), D. van der Veen, P. Vossestein (vanaf mei) | R. García López 
(secretaris)

Afdelingsbesturen
Friesland
M. van den Broek (voorzitter), A. Bakker (secretaris), W. Bosma, E. Van der Hoorn, M. Pennewaard 
(penningmeester) 
Limburg
J. Bouten (secretaris), W. Wagenvoort (penningmeester), F. Bergers († 26 maart 2013), E. van Dorst
Midden-Nederland
J. Zinken (voorzitter/secretaris)
Rotterdam
J. Roodenburg (voorzitter), J. Kok (secretaris), J. Postma (penningmeester)

Delegaties
Onderhandelingsdelegatie Huis-aan-huisbladjournalisten
A. van der Velde (voorzitter), W. Monsieurs, P. Nijenhuis | T. Gibcus (secretaris)
Onderhandelingsdelegatie Nieuwsbladjournalisten
A. van der Velde (voorzitter), W. Monsieurs, P. Nijenhuis | T. Gibcus (secretaris)
Onderhandelingsdelegatie CAO Publiekstijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten
R. Nods (voorzitter), H. Botje, A. van Vliet | Y. Dankfort (secretaris)
Bestuur Kennismakingsproject CAO Vaktijdschriftjournalisten
J. Everaers | Y. Dankfort (secretaris)
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Onderhandelingsdelegatie CAO Vaktijdschriftjournalisten
R. Nods (voorzitter), J. Everaers, J. Versleijen, T. de Vrede | Y. Dankfort (secretaris)
Onderhandelaar CAO Veronica Uitgeverij
Y. Dankfort (secretaris)
Onderhandelingsdelegatie CAO Dagbladjournalisten
B. de Jong (voorzitter), G. ten Bosch, R. Cats, B. ter Haar, T. Kits | T. Gibcus (secretaris)
Bestuur Prepensioen Dagbladjournalisten
M. van Gool, J. van Miltenburg | T. Gibcus (secretaris)
Onderhandelaar CAO RTL Nederland
M. Visch (secretaris)
Onderhandelaar CAO SBS Productions
M. Visch (secretaris)
Onderhandelaar CAO BNR Nieuwsradio
M. Visch (secretaris)

Vertegenwoordigers in andere organen
Raad voor de Journalistiek
K. Boonman (secretaris)
Bestuur LIRA Nieuwswaarde
K. Schaepman
Fotografenfederatie
R. Mulder
Stichting Reprorecht
A. Maandag
Stichting Persvrijheidsfonds
T. Bruning (bestuurslid, secretaris)
NSP
T. Bruning (bestuurslid)
Beroepscommissie van de Landelijke Politieperskaart
E. Brinkhorst, B. Nuys, F. Poelman | I. Staal (secretaris)
Stichting De Zilveren Camera
S. Ligtenberg
Raad van Uitvoering CAO Dagbladjournalisten
A. Maandag, T. Meens, J. Kroon (plaatsvervanger)| T. Gibcus (secretaris) 
Pensioenkamer van de Raad van Uitvoering CAO Dagbladen 
J. van Miltenburg, M. van Gool |T. Gibcus (NVJ secretaris) 
WGA-hiaat Dagbladjournalisten, Huis-aan-huisbladjournalisten, Nieuwsbladjournalisten
T. Gibcus, Y. Dankfort
Bestuur PNO (Pensioenfonds Omroep)
S. Terpstra, W. Reijn
Bestuur PGB
H. Elzerman
Raad van Uitvoering CAO Publiekstijdschriftjournalisten
Y. Dankfort (secretaris)
Raad van Uitvoering CAO Opinieweekbladjournalisten
Y. Dankfort (secretaris)



26 NVJ Jaarverslag 2013

Raad van Uitvoering CAO Nieuwsbladjournalisten
T. Gibcus (secretaris)
Geschillencommissie CAO Vaktijdschriftjournalisten 
Y. Dankfort (secretaris)  
Geschillencommissie Huis-aan-huisbladjournalisten 
P. Nijenhuis, W. Monsieurs | T. Gibcus (secretaris) 
VUT-fonds Tijdschriftjournalisten 
R. Nods | Y. Dankfort 
VUT-fonds Boeken- en Tijdschriftenuitgeversbedrijf 
Y. Dankfort
Bestuur Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 
Y. Dankfort 
Arbeidsongeschiktheidvoorziening Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 
Y. Dankfort 
FWG (VUT-fonds voor dagbladjournalisten) 
B. de Jong, T. Gibcus
FNV Federatieraad / Transitieraad
H. Liefting (tot april), L. van de Geijn (vanaf mei)
FNV Ledenparlement
H. Elzerman (vanaf mei)
Bestuur De Tegel, jaarprijzen journalistiek 
T. Bruning 
Bestuur Stichting Het Nederlands Persmuseum 
L. Pronk, J. Horsthuis (vanaf september), A. Koerts (tot september), G. Molemans (vanaf september), S. 
Smulders (tot september)
Free Press Unlimited 
H. Elzerman (tot december), M. Fuller (vanaf december) 
3 mei comité Dag van de Persvrijheid
T. Bruning, A. Koerts
Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP)
H. Botje (voorzitter), L. Alink (tot juli), A. Koerts (vanaf juli), M. Doomen, Y. Dankfort (secretaris) 
Platform Mediastages
T. Bruning, Y. Dankfort
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De NVJ steunt/heeft mede opgericht
Arbocatalogus Gezond Uitgeven 

 � http://www.arbocatalogusgezonduitgeven.nl/Home/tabid/773/Default.aspx

De Tegel 
 � http://www.detegel.info/

European Federation of Journalists 
 � http://europe.ifj.org/en

Free Press Unlimited 
 � https://www.freepressunlimited.org/home

Infographics Jaarprijs 
 � http://infographics.eu/

Nederlandse Sport Pers 
 � http://www.nsp.nl/home/

On File 
 � http://www.onfile.eu/

Persvrijheidsfonds 
 � http://www.persvrijheidsfonds.nl/

Platform Makers 
 � http://www.platformmakers.nl/

Raad voor de Journalistiek 
 � http://www.rvdj.nl/

Reporters Respond 
 � https://www.freepressunlimited.org/dossier/reporters-respond

Stan Storimans Prijs 
 � http://www.avm-broadcasting.com/

Vrouw en media 
 � http://www.vrouw-en-media.nl/index.php

Zilveren Camera 
 � http://www.zilverencamera.nl/
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