
Nederlandse 
Vereniging van 
Journalisten



2 NVJ Jaarverslag 2011

Inhoudsopgave
3 Van de voorzitter

4 Mediabeleid

6 Arbeidsvoorwaardenbeleid

7 Persvrijheid, Veiligheid & Ethiek

9 Auteursrechten

10 NVJ Vereniging & secretariaat

12 Sectie Dagblad
 
13 Sectie Omroep

14 Sectie Lokale Media

15 Sectie Tijdschriften
 
16 Sectie Freelance

17 Sectie NVF Fotojournalisten

18 Sectie Plus+

19 Sectie Vers in de Pers

20 Afdeling Advocaten & Juristen
 
20 Villamedia

22 Marketing & Communicatie

23 Prijzen

23 Wie is Wie
 
29 Jaaroverzicht

Colofon
Nederlandse Vereniging van Journalisten 
Johannes Vermeerstraat 22, Amsterdam 
Postbus 75997, 1070 AZ, Amsterdam
 
Telefoon: 
020 - 6766771
 
Email: 
vereniging@nvj.nl
 
Website: 
http://www.nvj.nl 
 
(Eind)redactie: 
Connie Wiering, Andrea von der Möhlen
 
Vormgeving: 
Susanna Leliman
 

Nederlandse 
Vereniging van 
Journalisten



NVJ Jaarverslag 2011 3

Van de voorzitter
Terug naar de inhoud
De inhoud van het vak, daar zou het over moeten gaan, binnen de journalistiek en binnen de NVJ. 
Daar hebben we ons in 2011 dan ook met overgave op gericht, in al ons doen en laten.   Zoals het een 
gilde in een modern jasje betaamt, hebben we ons flink geroerd in allerlei debatten die gaan over de 
kwaliteit van de journalistiek – en hoe die door allerlei ontwikkelingen onder druk kan komen. De 
pressie van de continue nieuwsstroom, de convergentie van media en het steeds diffuser worden van 
bronnen is in de dagelijkse praktijk zo groot dat de aloude, haast religieuze geboden op ethisch gebied 
lang niet altijd toepasbaar zijn. 

Kwaliteit en vakmanschap
Dat wil allerminst zeggen dat we de oude codes maar overboord moeten gooien, maar deze oude 
spelregels zijn wel aan vernieuwing toe. De NVJ zou niet moeten terugschrikken voor een mening 
hierover. Natuurlijk is het debat hierover nog lang niet klaar, maar in 2011 is wel een belangrijke stap 
gezet. De NVJ heeft het initiatief genomen voor een breed debat in de beroepsgroep over het begrip 
kwaliteit en vakmanschap, en zich kwetsbaar opgesteld door ook de eigen rol in deze discussie open te 
maken voor meningen van anderen. Dat is wel eens anders geweest, en toont kracht, lef en vitaliteit. 
Een club van professionals hoort zo’n debat ook aan te durven. 

Rituele spel
Intussen liepen in de coulissen de almaar moedelozer stemmende onderhandelingen over de CAO 
Dagblad. Het regelen van goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden hoort tot de core business 
van een eigentijdse beroepsvereniging, maar de uitgevers hielden ook tijdens dit jaarlijkse rituele 
spel de ogen gericht op waar ze al jaren naar kijken: bezuinigen, korten, geld vrijmaken, efficiencysla-
gen, rationalisatie, en nog zo’n paar termen die er al die tijd al op neerkomen dat de directies tot het 
bot willen snijden in de kosten van de redacties. Het vrijgekomen geld wordt in allerlei avonturen 
gestoken zonder enige garantie dat die avonturen ook ooit geld gaan opleveren. Natuurlijk zijn de 
advertentie-inkomsten teruggelopen, en natuurlijk dwingt de nieuwe mediawereld tot bezinning en 
tot het wenden van de steven. Maar er gaat iets heel erg mis als het drukken en verspreiden van – bij-
voorbeeld – een krant meer kost dan de redactie die hem moet maken. 
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Actiebereidheid
Natuurlijk zijn er uitgevers die het belang van goeie journalistiek erkennen, en er ook voor willen 
betalen. Alleen zijn die in de minderheid, en bovendien maken zij niet de dienst uit in de organen 
waarmee de NVJ aan de onderhandelingstafel zit. Daar is de vigerende opvatting dat journalisten 
geen andere positie behoeven dan de verkopers en de administratie. Hoeveel weerzin die opvatting 
onder journalisten de afgelopen jaren heeft gekweekt, kwam ineens naar buiten toen de onderhande-
lingen vastliepen en de stemming werd gepeild. Journalisten staken in de regel niet voor hun eigen 
arbeidsvoorwaarden. Maar het steeds verder inkrimpen van redacties, het ontbreken van visie, het 
blind achter de rendementseisen van de aandeelhouders aanhollen van de uitgevers heeft journalis-
ten tot het punt gebracht dat ze niet langer voor de kwaliteit van hun eigen werk kunnen instaan. Het 
gevolg: een actiebereidheid waar iedereen van opkeek – wijzelf incluis. Die actiebereidheid baande de 
weg naar een compromis waarin kwaliteit weer onderdeel van de discussie en dus van de arbeidsvoor-
waarden werd… al doen de werkgevers sindsdien weer dappere pogingen het compromis hun eigen 
kant op te dwingen.

Het geschil over de CAO Dagblad gaat ook mediaprofessionals buiten de dagbladwereld aan. Druk 
op kwaliteit is een universeel journalistiek probleem, dat freelancers, programmamakers en inter-
netjournalisten net zo goed voelen. Daarom heeft de NVJ de mouwen tot ver boven de ellebogen 
opgestroopt. Dat kon in 2012 wel eens hard nodig zijn. 

Hella Liefting, voorzitter NVJ

Mediabeleid
Journalistiek laat zich niet sturen
De journalistiek laat zich niet sturen. Dat is een boodschap die we gewend zijn aan anderen uit te leg-
gen. In februari 2011 krijgen we een koekje van eigen deeg. Een goedbedoeld vaderlijk advies van de 
NVJ voor de veiligheidsituatie in Egypte, waar journalisten als doelwit fungeerden voor de geheime 
politie, wordt ons niet in dank afgenomen. We leren hieruit dat ons een bescheidenere rol past: wel 
kenbaar maken dat er risico’s zijn, maar hieraan zeker geen conclusies verbinden. Voorop staat dat 
journalisten juist daar moeten zijn, waar een conflict woedt. Wij kunnen slechts een klein steentje 
bijdragen aan het verkleinen van de risico’s, door het geven van trainingen, goede informatie, het in 
contact brengen met collega’s ter plaatse en het verschaffen van materiaal, zoals kogelvrije vesten en 
helmen.    
Dit lesje bescheidenheid wordt bevestigd in een door de NVJ geïnitieerd onderzoek van Marieke Bom-
hof. Zij onderzocht de behoefte aan een veiligheidsexpertisecentrum. Haar conclusie: verslaggevers 
zijn mans genoeg om zichzelf te redden, de NVJ kan daarbij slechts een bescheiden rol spelen: zorg 
voor trainingen, verzekeringen, actuele informatie en doorverwijsadressen op de site. En fungeer als 
netwerkadres om collega’s met actuele kennis zo mogelijk met elkaar in contact te brengen. In 2012 
zullen wij onze veiligheidspagina op de website op deze wijze actualiseren en inrichten. 
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Onder druk
De journalistiek laat zich niet sturen, maar door hard overheidsingrijpen bij de publieke omroep, 
zowel landelijk als regionaal, gaat er onvermijdelijk veel kwaliteit verloren. De Wereldomroep wordt 
gedecimeerd, de publieke omroep moet een kwart van haar budget inleveren en ook de regionale om-
roepen krijgen vanuit de provincies met forse kortingen te maken. Dat alles gebeurt in een tijd waarin 
de private media steeds verder onder druk komen te staan. De cijfers spreken boekdelen: in 2001 zijn 
er nog 4.400 journalisten werkzaam bij de dagbladen, eind 2010 zijn dat er nog 3.100. Een verlies van 
bijna 30 procent. Regionaal zijn de cijfers nog ernstiger. Binnen het Wegener-concern halveert het 
aantal journalistieke arbeidsplaatsen bij lokale en regionale kranten in tien jaar tijd van 2.000 naar 
1.000. 
In diezelfde periode is weliswaar een enorme nieuwe digitale markt opgekomen, die eind 2011 goed 
is voor 1 miljard euro aan advertentieomzet, maar deze markt levert nog slechts een zeer beperkte 
bijdrage aan nieuwe werkgelegenheid in de journalistieke sector. Eenvoudigweg omdat vooral andere 
partijen, zoals Google, Apple en Facebook het merendeel van de inkomsten binnenhalen. 

Transitiefase
Iedereen, de NVJ voorop, is ervan overtuigd dat we leven in een transitiefase. Het belang van journa-
listiek werk zal eerder groter dan kleiner worden in dit digitale tijdperk, waarin de informatiestroom 
onuitputtelijk lijkt en de behoefte aan schifting en betrouwbare informatie steeds groter wordt. Maar 
zolang er nog geen verdienmodel hiervoor is, zien wij een belangrijke rol voor de overheid en bedrij-
ven. Bedrijven moeten inzien dat lange termijninvesteringen in redacties noodzakelijk zijn om de 
omslag naar digitaal te kunnen realiseren. “Een kwestie van kwaliteit” is dan ook het credo van de 
dagbladacties in december rondom een nieuwe CAO. Daarbij staat niet een loonsverhoging, maar de 
zorg voor kwaliteit op de redacties centraal. 
 
De overheid zou juist in deze donkere tijden voor de media ook zijn steentje moeten bijdragen. Dat 
is ook een van de conclusies op de door de NVJ in december 2011 georganiseerde vakmanschapscon-
ferentie. Er wordt besloten om de ernst van de situatie, met name regionaal en lokaal, in beeld te 
brengen en een aantal oplossingsrichtingen te formuleren, die bedrijven en politiek zouden moeten 
oppakken. Op de website www.regioindeuitverkoop.nl is al een begin gemaakt met deze acties, die in 
2012 verder worden uitgewerkt.
 
Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ
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Arbeidsvoorwaardenbeleid
Werkzekerheid, behoud koopkracht en gelijke behandeling
Het arbeidsvoorwaardenbeleid 2011-2013 staat in het teken van het behoud van de journalistieke 
waarden en goede arbeidsvoorwaarden. In het gure economische klimaat is werkzekerheid, behoud 
van koopkracht en gelijke behandeling van freelancers en vaste werknemers van groot belang.

Voor de komende jaren staat werkzekerheid voorop. Hiervoor moet nieuwe arbeidsparticipatie worden 
gestimuleerd. Jongeren moeten bovendien betere garanties krijgen om te kunnen doorstromen naar 
een vast dienstverband. De flexibiliteit die werkgevers willen doorvoeren, moet altijd uitgaan van 
gelijke behandeling van freelancers en vaste werknemers.
Gelijk werk betekent gelijke beloning. Dit geldt ook voor pensioen en scholing. Het betekent dat zelf-
standige werkers makkelijker toegang kunnen krijgen tot collectieve pensioenregelingen, goede ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen afsluiten, ruimere scholingsfaciliteiten krijgen en beter 
beschermd worden op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Jongeren en ouderen
Jongeren moeten betere kansen krijgen om zich een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven. 
Instroomprojecten zoals die worden afgesproken in CAO’s bieden niet alleen jongeren werk, maar 
zorgen ook voor vitaliteit binnen redacties. Tegelijkertijd zal ook worden gewerkt aan de moderni-
sering van de arbeidsmarktpositie van ouderen, zoals een flexibel vroeg pensioen, andere inzet van 
seniorendagen, vitaliteitsregeling, leeftijdsbewust loopbaanbeleid en flexibiliteit van de arbeidsduur. 
Het komt aan op de keuze van het individu. Dat is een stap voorwaarts in de modernisering.

Koopkracht
Een ander speerpunt voor de komende twee jaar is het behoud van koopkracht. De voor 2012 verwachte 
inflatie van 2 procent en arbeidsproductiviteitsstijging rechtvaardigen een loonruimte van 3 procent. 
Maar omdat de NVJ wil bijdragen aan verbeteringen in de journalistieke sector, wordt de looneis be-
perkt tot 2 procent. De andere 1 procent wordt ingezet voor arbeidsverruimende maatregelen, zoals 
instroomprojecten en modernisering. In de vorm van individueel maatwerk arbeidsvoorwaarden, 
kwaliteitsborging en ideële zaken zoals het Persvrijheidfonds.

Modernisering
Journalistiek is onderscheidend. Een journalistieke CAO biedt waarborg voor journalistieke arbeid. 
De NVJ acht hierbij een journalistieke raam-CAO een optie. Modernisering van de journalistieke 
CAO is noodzakelijk om tot goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken te komen. De NVJ wil dan ook 
het voortouw nemen in de modernisering van het arbeidsvoorwaardenbeleid in het overleg met de 
verschillende contractpartners. De werkingssfeer van afspraken op ondernemingsniveau strekt zich 
volgens de NVJ uit tot alles wat onder de definitie van journalistieke arbeid valt, dus print, audio, TV, 
digitaal en internet.

Bert de Jong, eerste vice-voorzitter NVJ
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Persvrijheid, Veiligheid & Ethiek
Persvrijheidmonitor
In de tweede Nationale Persvrijheidmonitor komen wetenschappers onder leiding van prof. dr. Wou-
ter Hins tot de conclusie dat er in Nederland te weinig aandacht is voor en bescherming van klok-
kenluiders. Dat geldt ook voor journalisten die in het algemeen belang gelekte informatie doorgeven. 
Dit beleid in Nederland staat haaks op jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens. Het wachten is op het reeds in 2008 aangekondigde Wetsvoorstel bronbescherming, dat ver-
betering zou kunnen brengen in deze situatie. 

Persvrijheidlezing
Transparantie en open toegang tot informatie zijn de enige echte druk op regeringen om echte 
democratieën te blijven. Aldus Birgitta Jónsdóttir, lid van het IJslandse parlement en woordvoerder 
voor Wikileaks, tijdens haar Persvrijheidlezing op 3 mei, de Dag van de Persvrijheid. Weinigen zul-
len zich dagelijks realiseren dat regeringen de online privacy schenden. Dat soort praktijken zou je 
in China of totalitaire regimes verwachten, maar niet in een democratische wereld. Het overkwam 
de IJslandse politica toen de Verenigde Staten haar Twitter-gegevens opvroeg in verband met be-
trokkenheid bij de verspreiding van de film Collateral Murder. Het probleem is echter dat er geen 
standaard of basiswet is, die zich bezighoudt met de vraag of we consumenten of burgers op het 
internet zijn. Nergens staat dat we online dezelfde burgerrechten hebben, zoals in de echte wereld. 
De mensenrechten zullen zowel online als offline gelijk moeten zijn. Het Icelandic Modern Media 
Initiative (IMMI) is, aldus Birgitta Jónsdóttir, een poging om het juridische kader voor vrijheid van 
informatie te upgraden. 

Wob-onderzoek
In opdracht van de NVJ onderzoekt de Universiteit van Groningen de effecten van de Wob. Daaruit 
blijkt dat de afhandeling van Wob-verzoeken van journalisten traag verloopt. Journalisten moeten 
gemiddeld ruim drie maanden wachten op de gevraagde informatie van de overheid. Bij beroepspro-
cedures is er zelfs een wachttermijn van meer dan een jaar. Hierdoor verdampt dikwijls de nieuws-
waarde. De vertragingen ondermijnen de bedoeling van de wet, namelijk een goede en democratische 
bestuursvoering en daarmee een effectieve controle op het functioneren van de overheid. Verder lijkt 
er sprake van onvoldoende kennis bij betrokken ambtenaren over de toepassing van de Wob, of zelfs 
onwil om de wet op fatsoenlijke wijze uit te voeren. Verhoudingsgewijs krijgen journalisten in Wob-
procedures vaak alsnog gelijk. In meer dan de helft van de gevallen is het primaire besluit voor verbe-
tering vatbaar en krijgt de journalist alsnog de gevraagde informatie.
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Brief aan Donner
Het ministerie van Binnenlandse Zaken nodigt de NVJ uit om te komen praten over de plannen van 
minister Donner met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hard nodig, vindt de 
NVJ, na de toespraak van de minister op 3 mei, de Dag van de Persvrijheid. Donner vindt onder 
andere dat de werking van de wet beperkt moet blijven tot overheidsbesluiten en de bijbehorende 
onderzoeken en niet het proces van die besluitvorming. 
Voorafgaand aan het gesprek met Binnenlandse Zaken stuurt de NVJ een formele antwoordbrief, 
waarin ze concludeert dat Nederland afzakt van gidsland naar middenmoter. Sinds de invoering 
van de Wob in 1980 is het aantal beperkingen alleen maar toegenomen. De nadruk van Donner 
op zogenoemde ‘bestuursintimiteit’ past in deze zorgelijke trend. Dat staat haaks op het wettelijke 
uitgangspunt dat de burger het recht heeft om bestuurlijke besluitvormingsprocessen te doorzien. 

Freedom House Barometer
Het aantal mensen dat toegang heeft tot een vrije en onafhankelijke pers is gedaald tot het laagste 
niveau in de afgelopen tien jaar, aldus de Freedom House Barometer. Drie miljard mensen leven 
in landen zonder persvrijheid, nog eens drie miljard leven in landen met gedeeltelijke persvrijheid 
en één miljard mensen hebben toegang tot een vrije en onafhankelijke pers. De tien landen die het 
slechtst scoren op het gebied van persvrijheid zijn: Wit-Rusland, Birma, Cuba, Equatoriaal-Guinea, 
Eritrea, Iran, Libië, Noord-Korea, Turkmenistan en Oezbekistan. 

P2000 persalarmering 
Het pager-systeem P2000 wordt weliswaar veel gebruikt maar biedt geen definitieve oplossing voor 
persalarmering. Dit blijkt uit een enquête die de NVJ in 2011 houdt onder journalisten met een poli-
tieperskaart. Het merendeel van degenen die de pager gebruiken (68%) zegt meer dan vijf incidenten 
in het afgelopen jaar te hebben gemist, doordat deze niet werden doorgegeven door de politiekorpsen. 
Volgens het onderzoek is er sprake van willekeur bij de meldingen. Ernstige incidenten worden niet 
gecommuniceerd, terwijl onbelangrijke meldingen wel worden doorgegeven. De informatieverstrek-
king laat evenzeer te wensen over. Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan 
dat de afdeling voorlichting niet altijd bereikbaar is voor vragen over de incidenten. De conclusie van 
de NVJ is dat er meer eenheid in het beleid van doorgifte moet komen. 
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie kondigt eerder in het jaar aan dat journalisten geen 
toegang krijgen tot C2000, het digitale communicatienetwerk van de hulpdiensten. Naar aanleiding 
van de uitkomsten van de enquête wordt een vervolggesprek tussen de NVJ en de Minister gepland.
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Auteursrechten
Vaart achter wetsvoorstel
De NVJ is positief gestemd over de vernieuwing die het kabinet wil doorvoeren ten aanzien van het 
auteurscontractenrecht. Het standpunt van het kabinet is dat de maker voortaan in redelijke mate 
moet kunnen meeprofiteren van wat een exploitant verdient aan het werk van de maker. 
In het kort komt het er op neer dat: 
• de maker recht krijgt op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid;
• de minister van OCW op gezamenlijk verzoek van verenigingen van makers en exploitanten de  
 hoogte van de billijke vergoeding kan vaststellen;
• de maker een hogere vergoeding kan claimen als zijn werk een onverwacht succes blijkt te zijn  
 (bestsellerbepaling);
• de maker het contract geheel of gedeeltelijk kan ontbinden als de exploitant het werk niet   
 voldoende exploiteert (non-usus bepaling);
• onredelijke bepalingen in contracten kunnen worden vernietigd, zoals bepalingen die de maker  
 verplichten om al zijn toekomstige werken aan de uitgever over te dragen;
• er een laagdrempelige geschillencommissie komt voor individuele makers en verenigingen van  
 makers.

Vaart
De NVJ is verheugd dat de staatssecretaris vaart zet achter het wetgevingstraject. Ook staat de ver-
eniging positief tegenover de mogelijkheid voor beroepsorganisaties om collectieve procedures te vol-
gen. Maar er is ook kritiek. Staatssecretaris Teeven kondigt in 2011 aan dat invoering van een niet-
overdraagbaar auteursrecht geen deel zal uitmaken van het uiteindelijke wetsvoorstel. Hierbij zouden 
de auteursrechten van de maker onoverdraagbaar zijn, tenzij de maker een beperkte of exclusieve 
licentie geeft die ook weer opgezegd kan worden. De NVJ vindt het teleurstellend dat dit cruciale ar-
tikel, waardoor de freelancer een echte onderhandelingspositie krijgt, niet wordt meegenomen. Vol-
gens Teeven is de beslissing genomen omdat de balans teveel uitsloeg ten nadele van de uitgevers en 
producenten. Hij ziet een goed alternatief in een versterkt non usus-recht. Het versterken zit hem 
er onder meer in dat de exploitant moet aangeven op welke wijze hij heeft geëxploiteerd, aldus de 
staatssecretaris.

Draagvlak
De NVJ benadrukt dat het auteurscontractenrecht een belangrijk wetsvoorstel is. Dat het de 
staatssecretaris ernst is, blijkt ook uit zijn toespraak die hij houdt tijdens de Grote Freelancersdag op 17 
juni. Daar zegt hij: “Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de makers zijn onderhandelingspositie 
ten opzichte van opdrachtgevers en exploitanten als zwak beschouwt. Bij journalisten loopt dit 
percentage zelfs tegen de 70 procent. Daar moet mijns inziens verandering in komen. Ten eerste omdat 
ik het fair vind dat bij creatieve prestaties de maker wordt beloond. Ten tweede omdat gebruikers van 
beschermde werken, de consumenten, erop moeten kunnen vertrouwen dat een redelijk deel van de 
inkomsten terecht komt bij de auteur. Dat vergroot het draagvlak voor het auteursrecht en ook de 
bereidheid van consumenten om te betalen voor legaal aanbod van content. Daarom kom ik met het 
wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Dat heeft jaren stilgelegen, maar ik ga tempo maken.”
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NVJ Vereniging & secretariaat
Nieuwe structuur NVJ werpt vruchten af
De nieuwe structuur van de NVJ en de nieuwe werkwijze die in het afgelopen jaar werd geïmplemen-
teerd, beginnen vruchten af te werpen. Zichtbare successen zijn ondermeer de groei van het educatieve 
centrum van de vereniging, NVJ Academy, en de sterke profilering van de vereniging naar buiten toe. 

De NVJ verstevigt in 2011 haar basis waarbij ledenbehoud en een scherp profiel naar buiten belang-
rijke uitgangspunten zijn, zodat bestaande en nieuwe leden zich herkennen in de vereniging. Doelstel-
lingen zijn een actieve rol in de nieuwe media, het initiëren van en deelnemen aan debatten, het 
journalistieke vakmanschap uitdragen en het uitzetten van onderzoeken. De vereniging komt nadruk-
kelijker op voor de bescherming, kwaliteit en de waarde van het journalistieke vak.

Ook zullen initiatieven worden genomen om de positie van de leden te verbeteren. Dit is deels een con-
tinu proces via het afsluiten van CAO’s en gesprekken met bedrijven over de positie van freelancers, 
en deels beleidsmatig via meerjarige projecten, zoals de Eerlijk Deel-campagne en het 1 journalistieke 
CAO-project. De NVJ helpt leden weerbaar te maken door het aanbieden van services, trainingen en 
cursussen. Dit gebeurt onder andere door online instrumenten aan te bieden, zoals tarieven- en sala-
riscalculator en door vakinhoudelijke trainingen via de NVJ Academy. 

Ideëel
Op ideëel gebied wordt onderzoek gedaan naar:
• persvrijheid (Persvrijheidmonitor, Wob-onderzoek, ontwikkeling veiligheids-expertisecentrum);
• het belang van de journalistieke kwaliteit, (onderzoek vakmanschap);
• het belang van fatsoenlijke beloning/ waardering voor het ambacht (Eerlijk Deel-campagne & 1  
 journalistieke CAO-project).
De resultaten van deze onderzoeken en initiatieven worden actief onder de aandacht gebracht van 
politiek, andere mediaspelers, leden en publiek. Op 1 december organiseert de NVJ bovendien een 
conferentie naar aanleiding van het onderzoek naar journalistiek vakmanschap door NVJ bestuurslid 
Tony van der Meulen.

Collectief
Het accent bij de verschillende secties komt te liggen op versterking van de besturen, een eenduidig 
CAO-beleid en opinie & debat. De verschillende secties werken nadrukkelijker met elkaar samen in 
het organiseren van de debatten.

Werkorganisatie
De ondersteunende afdeling is erin geslaagd een nieuw ledenadministratiesysteem te introduceren, 
dat zal leiden tot een kwaliteitsverbetering in de informatie naar de leden. Een andere belangrijke 
wijziging in de werkprocessen is de verdergaande digitalisering. Met het softwaresysteem Profit kan 
de communicatie tussen leden en de NVJ eenvoudig via e-mail verlopen en zullen documenten digi-
taal kunnen worden opgeslagen.
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Totaal aantal NVJ-leden 7.944 (-2,7 %)
    2011   2010
Freelance   26,6%   25,9%
Dagblad   26,4%   26,5%
NVF      8,5%    8,7% 
Lokale Media     3,1%    3,0%
Tijdschriften      8,8%    9,6%
Omroep    13,0%   11,4%
Diversen en studenten  13,6%   13,5%
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Sectie Dagblad 
Speerpunten
De sectie Dagblad heeft in 2011 een flinke kluif aan de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. In 
april komen de werkgevers na vijf onderhandelingsronden met een eindbod. Dit bod staat volledig 
in het teken van snijden, minderen en inleveren, reageert de NVJ. De onderhandelingen worden af-
gebroken en pas zeven maanden later wordt het overleg hervat. Ook dan concludeert de onderhan-
delingsdelegatie van de NVJ dat het bod onvoldoende is. Op 8 december worden acties gestart, die 
vooralsnog publieksvriendelijk zijn. NVJ en werkgeversorganisatie NDP bereiken uiteindelijk op 14 
december een onderhandelingsresultaat. In het principeakkoord erkennen de werkgevers de zorg 
over de druk op kwaliteit bij de dagbladen. Naast loonsverbetering bevat het akkoord ook een nieuw 
instroomproject voor jonge journalisten. 
Partijen zijn het in het kader van sociale innovatie eens over het moderniseren van de CAO Dagblad-
journalisten. Een commissie gaat onderzoeken hoe arbeidsvoorwaarden beter kunnen aansluiten bij 
de wensen van werknemers, de redacties en  werkgevers..

Activiteiten
• Bijeenkomsten #JJDO2011 in het kader van de stimuleringsregeling Plasterk en CAO.
• De sectie Dagblad haalt meerdere dagbladuitgevers over om de 0,5%. auteursrechtvergoedingen  
 aan werknemers toe te kennen, zoals afgesproken in de CAO Dagblad.
• De sectie Dagblad maakt zich sterk voor het snel premievrij maken van de VUT-regeling. Dit  
 betekent een meevaller voor dagbladjournalisten.
• Publieksvriendelijke acties na vastgelopen onderhandelingen CAO Dagblad. 

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan Wegener
• Sociaal Plan NDC|VBK
• Sociaal Plan NRC Handelsblad
• Sociaal Plan TMG

CAO overzicht
ANP
• Aansluiting bij CAO Dagbladjournalisten

CAO Dagbladjournalisten
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 31-12-2012
• Loonontwikkeling: per 1 juli 2011 1% structureel; per 1 december 2011 0,5% structureel en per 1  
 april 2012 0,5% structureel

Leden sectie Dagblad
Aantal 2011: 2.096 (-3,5%)
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Sectie Omroep
Speerpunten
De publieke omroepen wachten lastige tijden. In 2011 kondigt het kabinet aan dat de publieke om-
roepen een kwart van hun budget moeten inleveren. Enkele provincies hebben daarnaast aangegeven 
dat zij gaan snijden in de additionele vergoedingen aan de regionale omroepen. De NVJ vindt dat 
dit politieke keuzes zijn, blijkbaar met als doel dat er gesneden wordt in de taak van de publieke om-
roepen. De aangekondigde bezuinigingen mogen niet één op één uit de arbeidsvoorwaarden worden 
gehaald. Goede arbeidsvoorwaarden zijn onderdeel van kwaliteit. Dit is ook de inzet bij de onderhan-
delingen voor een nieuwe CAO. Na twee overlegrondes in het voorjaar concludeert de NVJ dat het 
eindbod van de werkgevers zo ver van het mandaat staat dat zij teruggaat naar de leden. Eind juni 
wordt een onderhandelingsresultaat bereikt maar de NVJ betreurt het dat er met de werkgevers een 
aantal principiële afspraken niet konden worden gemaakt.

Activiteiten
• De sectie Omroep breidt haar bestuur uit met leden werkzaam bij de commerciële omroepen  
 RTL en SBS.
• In samenwerking met FNV KIEM worden pogingen ondernomen om weer in de productiehui- 
 zen voet aan de grond te krijgen.
• De sectie Omroep organiseert op 30 maart de OR-dag voor regionale omroepen met een dis- 
 cussie over bezuinigen, vensterprogrammering en samenwerken.
• De sectie Omroep organiseert in samenwerking met VVOJ op 10 mei een debat over hoe de   
 publieke omroep de informatievoorziening kan verbeteren.

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan Omroep Brabant
• Sociaal Statuut RTV Noord-Holland
• Sociaal Plan Radio Nederland Wereldomroep (RNW)

CAO overzicht
CAO voor Omroeppersoneel
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 31-12-2012
• Loonontwikkeling: 1% per 1 januari 2011; eenmalig 0,5% oktober 2011; eenmalig 1,5% januari 2012
CAO BNR
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 01-07-2013
• Loonontwikkeling: structureel: 2% per 1 juli 2011 en 1% per 1 juli 2012
CAO RTL Nederland
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 31-12-2012
• Structureel 2,25% per 1 maart 2011; eenmalig 1% per 1 juli 2011; structureel 1,5% per 1 januari  
 2012; structureel 0,5% bedrijfsresultaatafhankelijk; eenmalig 1,5% bedrijfsresultaatafhankelijk

Leden sectie Omroep
Aantal 2011: 1.036 (-2,4%)
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Sectie Lokale Media
Speerpunten
Gedurende het jaar is er een toenemende aandacht voor de problematiek in de regionale journalistiek. 
Tijdens debatten wordt de zorg uitgesproken over de verschraling van de journalistiek in de regio. 
Tijdens een bijeenkomst over de regionale media wordt de gemeente Renswoude aangehaald, die 
een freelance journalist in de arm heeft genomen om raads- en commissievergaderingen te verslaan, 
omdat de regionale media wegbleven. Hoogleraar Piet Bakker waarschuwt tijdens de Conferentie 
over Journalistiek Vakmanschap op 1 december dat het journalistieke platform in de regio op een ver-
schrikkelijke manier achteruit kachelt en dat hier niets voor in de plaats terugkomt. De ontwikkelin-
gen in de regio zijn voor de NVJ reden om in 2012 om een groot debat hierover te organiseren onder 
de titel Regio in de Uitverkoop. In aanloop naar één journalistieke CAO in de printsector zullen bij de 
lokale media enkele slagen gemaakt moeten worden, zoals de integratie van diverse loongebouwen en 
aanpassing van het model redactiestatuut. 

Activiteiten
• Debat over regionale journalistiek op 23 maart in Zwolle, naar aanleiding van onderzoek door de  
 NVJ en Hogeschool Windesheim naar het aantal journalisten in de noordelijke provincies dat de  
 gemeentelijke en provinciale politiek actief volgt.
• De tweejaarlijkse Dag van de Lokale Media wordt op 20 mei in Utrecht gehouden, met onder 
 meer burgemeester Aleid Wolfsen en NVJ-voorzitter Huub Elzerman.
• De Universiteit van Tilburg doet onderzoek naar de behoefte op het gebied van levensfasebewust  
 personeelsbeleid binnen de huis-aan-huisbladenbranche. Dit gebeurt in opdracht van NVJ en  
 VSHU.

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan Wegener
• Sociaal Plan NDC/VBK
• Sociaal Plan TMG

Leden sectie Lokale Media
Aantal 2011: 244 (0,0%)
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Sectie Tijdschriften 
Speerpunten
Het secretariaat gaat pogingen ondernemen om mensen voor de verenigingstaken van de sectie Tijd-
schriften te enthousiasmeren. Met name bij opiniebladen liggen kansen op dit gebied. Het secretari-
aat maakt een analyse, waaruit blijkt waarom het in bepaalde sectoren zo lastig is om bestuursleden 
te werven. Hieraan wordt een plan van aanpak gekoppeld.
Het streven is om per sector tenminste één debat te organiseren. 
In aanloop naar één journalistieke CAO in de printsector zullen bij de tijdschriften enkele slagen ge-
maakt moeten worden, zoals de integratie van diverse loongebouwen en aanpassing van het model 
redactiestatuut. 

Activiteiten
• Bijeenkomsten #JJDO2011 in het kader van de stimuleringsregeling Plasterk en CAO.
• NVJ Academy en GPT vaan het NUV organiseren op 1 april de eerste Hoofdredactiedag voor  
 hoofdredacteuren van publiekstijdschriften.
• De sectie Vaktijdschriften organiseert op 14 april in Amsterdam een themamiddag over de nieu- 
 we  journalist, met dezelfde drijfveren maar met nieuwe instrumenten.

Sociaal Plannen
• Sociaal Beleidskader Wolters Kluwer 
• Sociaal Beleidskader Sanoma Media BV
• Sociaal Beleidskader Reed Elsevier Nederland

CAO overzicht
Loongebouw Vaktijdschriftjournalisten
• De nieuwe functiewaarderings- en indelingsystematiek wordt met terugwerkende kracht  inge- 
 voerd per 1 januari 2011. Voor de indeling van functies naar zwaarte is gebruik gemaakt van de     
 functiewaarderingsmethode van Hay Group. Het salarisperspectief wordt gemiddeld 10% hoger.
CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten en CAO voor Opinieweekbladjournalisten (PUOP)
• Looptijd: 01-04-31 t/m 03-2013
• Loonontwikkeling: 1% per 1 augustus 2011; 1% per 1 juli 2012
CAO Vaktijdschriftjournalisten
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 30-06-2012
• Loonontwikkeling: 1% per 1 juli 2011; 1% per januari 2012
CAO Veronica Uitgeverij
• Looptijd 01-01-2011 t/m 30-06-2012
• Loonontwikkeling: 2% per 1 januari 2011 en1% per 1 januari 2012  

Leden sectie Tijdschriften
Aantal leden: 696 (-11,2%)
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Sectie Freelance
Speerpunten
De positie van freelance journalisten moet op zowel collectief als individueel niveau verder worden 
versterkt. Op collectief niveau wil de sectie Freelance goed en slecht gedrag van opdrachtgevers scher-
per in beeld brengen via het digitaal Meldpunt Freelance. Via het collectief arbeidsvoorwaardenover-
leg en via het Platform Makers wordt aandacht gevraagd voor een billijke vergoeding. Op individueel 
niveau krijgen freelancers meer ondersteuning aangeboden met onder andere een uitbreiding door 
NVJ Academy van het aantal cursussen en trainingen en meer netwerkbijeenkomsten. 
De “Eerlijk deel” campagne wordt voortgezet, dat wil zeggen dat er altijd een eerlijk deel in de op-
brengsten van een exploitatie aan de freelancer moet toekomen. Een steun in de rug voor de “Eerlijk 
deel” campagne is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht, dat bij de Raad van State ligt. 
De NVJ Freelancersmap wordt vernieuwd en zal digitaal te raadplegen zijn.
De database voor freelancers via de Villamedia Community wordt vereenvoudigd en beter geïnte-
greerd met Villamedia. Freelancers zullen hierdoor beter vindbaar zijn op hun specialisme.
Om freelancers beter van dienst te kunnen zijn, brengt de sectie Freelance via een Urgente Oproep 
aan Freelancers in kaart welke contracten freelancers krijgen en welke tarieven zij krijgen betaald. 
De informatie wordt gebruikt om de discussie met de mediasector, de politiek en de NMa aan te gaan 
over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers. 

Activiteiten
• Op 1 maart wordt de discussiebijeenkomst De toekomst van freelancers in 2020 georganiseerd in  
 Amsterdam.
• Op 17 juni wordt de Grote Freelancersdag gehouden met ondermeer staatssecretaris Fred Teeven.

Leden sectie Freelance
Aantal 2011: 2.113 (-0,4%)



NVJ Jaarverslag 2011 17

Sectie NVF Fotojournalisten
Speerpunten
De NVF gaat zich nadrukkelijker profileren naar haar leden. De sectie doet dat door meer bijeenkom-
sten te organiseren, samenwerkingsverbanden aan te gaan en de communicatie met haar leden op te 
voeren. Als het gaat om onderhandelingen communiceert de sectie nadrukkelijker met haar leden. 
In het kader van de campagne Eerlijk Deel trekt NVF samen op met de sectie Freelance om op stra-
tegisch niveau overleg te voeren met uitgevers over behoorlijke beloning. 
De sectie voor fotojournalisten werkt nauwer samen met de stichting Zilveren Camera. Samen heb-
ben zij een gezamenlijke doelstelling en dat is de kwaliteit van de beroepsfotografie verbeteren. De 
samenwerking resulteert in de organisatie van vier bijeenkomsten in 2011. 
De NVF sluit zich aan bij de FotografenFederatie. De NVF vindt het belangrijk om samen sterk te 
staan met de andere beroepsorganisaties van fotografen. De beroepsverenigingen van professionele 
fotografen verenigen binnen de FotografenFederatie meer dan 3.300 fotografen.
Om haar activiteiten uitgebreid onder de aandacht te brengen, brengt de NVF een nieuwsbrief uit die 
tien keer per jaar verschijnt. Hierin worden niet alleen de werkzaamheden van de sectie zelf belicht, 
maar krijgen vooral fotografen en hun voorbeelden van vernieuwingen de aandacht.

Activiteiten
De NVF organiseert in samenwerking met Zilveren Camera en FotografenFederatie vier bijeenkom-
sten: op 12 september in Nijmegen; 19 oktober in Rotterdam; 16 november in Groningen; 6 december 
in Amsterdam.

Leden sectie NVF 
Aantal 2011: 678 (-4,6%)
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Sectie Plus+
Pensioen
De mediafondsen PNO Media en PGB hebben op 31 december 2011 dekkingsgraden van respectieve-
lijk 90,7 en 99,7. Dit zegt nog niets over de rendementen van de fondsen, want er zijn door de jaren 
heen nog nooit zulke goede rendementen behaald als in het afgelopen twee jaar. Dit neemt niet weg 
dat er, ook al is het op papier, grote problemen zijn. De Nederlandsche Bank heeft een minimale dek-
kingsgraad van 105 procent vastgesteld. De DNB eist van pensioenfondsen die een te lage dekkings-
graad hebben dat zij een plan hebben om binnen vijf jaar dat tekort in te halen.
Wat de NVJ betreft kan pas aan de pensioenrechten worden gekomen als er geen andere uitweg meer 
is en DNB op basis van de Pensioenwet korting oplegt. Dus zullen eerst andere, ook niet populair 
makende, maatregelen als premieverhoging en aanpassing van de regeling aan de orde komen. 
Mocht dit ook allemaal niet helpen en mocht ook het komende jaar de rente niet omhoog gaan, dan is 
‘afstempelen’ niet uit te sluiten. Maar dat gaat op z’n vroegst spelen eind 2012. 
Eind 2011 zit er ongeveer 875 miljard euro in de kassen van de pensioenfondsen. Daarvan wordt 
jaarlijks maar 20 miljard euro aan uitkeringen besteed. Jaarlijks komt er 25 miljard euro aan premie 
binnen. Honderd procent garanties voor de toekomst kan niemand geven. Ook bestaan er verschillen 
tussen de fondsen. Het is voorlopig in elk geval mogelijk om de pensioenen te blijven uit te keren.

Samenwerking
De NVJ-secties Vers in de Pers (ViP) en Plus+ gaan hun samenwerking intensiveren. Jonge journalis-
ten uit de ViP-sectie kunnen een beroep doen op de ervaring van journalisten uit de sectie Plus+. De 
Plus+-leden hebben jarenlange ervaring opgedaan bij verschillende media en zijn veelal gespeciali-
seerd in diverse onderwerpen. Zij staan klaar om vragen van ViP-leden te beantwoorden, artikelen 
door te nemen en de jonge journalisten te adviseren.

Activiteiten
• De sectie Plus+ houdt op woensdag 13 april haar jaarlijkse ledenvergadering in Villa Heideheuvel  
 op het Mediapark in Hilversum. Na de vergadering brengen de leden een bezoek brengen aan de  
 RTL-studio.
• Coaching aan jonge journalisten.

Leden sectie Plus+
Aantal 2011: 740 (-4,3%)*
*Plus+ is een 2de sectie. De 1ste sectie van het NVJ-lid wordt bepaald door de werkzaamheden zelf.
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Sectie Vers in de Pers
Samenwerking
De NVJ-secties Vers in de Pers (ViP) en Plus+ gaan hun samenwerking intensiveren. Jonge journalis-
ten uit de ViP-sectie kunnen een beroep doen op de ervaring van journalisten uit de sectie Plus+. De 
Plus+-leden hebben jarenlange ervaring opgedaan bij verschillende media en zijn veelal gespeciali-
seerd in diverse onderwerpen. Zij staan klaar om vragen van ViP-leden te beantwoorden, artikelen 
door te nemen en de jonge journalisten te adviseren.

Activiteiten
• ViP organiseert op 10 februari de bijeenkomst I Love Journalism! over de passie van het vak.
• De NVJ Academy organiseert op 24 en 25 augustus de tweedaagse Summerschool.
• Op 24 september bezoekt een recordaantal van 300 jonge journalisten de vijfde Nacht van de  
 Journalistiek.

Leden sectie Vers in de Pers
Aantal 2011: 886 (+3,5%)
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Afdeling Advocaten & Juristen 
De afdeling Advocaten & Juristen maakt in 2011 een turbulent jaar door. Het vertrek van drie ervaren 
medewerkers heeft de afdeling behoorlijk onder druk gezet. In de loop van 2011 is de afdeling weer op 
sterkte gebracht, met twee nieuwe advocaten en een juridisch secretaresse.
Het verdient waardering dat de afdeling in 2011, ondanks de beperkte formatie, toch in staat is geble-
ken in totaal 1.743 adviezen te verstrekken aan leden die zich telefonisch of per e-mail tot de afdeling 
hebben gewend. Daarnaast worden 324 nieuwe zaken ingenomen, waarin méér juridische onder-
steuning nodig is dan kortlopende advisering. Hierbij wordt gecorrespondeerd met wederpartijen en 
worden procedures gevoerd. Het merendeel van de adviezen en de ingenomen zaken speelt zich af op 
het terrein van het arbeidsrecht, het auteursrecht of betreft de incassoproblematiek van freelancers.

In 2011 zijn na de introductie van de nieuwe advocaten en de juridisch secretaresse diverse activitei-
ten hervat en gestart: de columns in Villamedia en de NVJ Nieuwsbrieven zijn hervat, er is een cur-
susprogramma samengesteld voor voorlichtingsactiviteiten in het kader van de NVJ Academy en er is 
een aanvang gemaakt met het tot stand brengen van een Reglement Rechtsbijstand en de samenstel-
ling van een digitale ‘freelancemap’, waarin voor freelancers belangrijke juridische kwesties worden 
belicht. Daarnaast is een nieuw registratiesysteem voor adviezen en ingenomen zaken ontwikkeld 
dat naar verwachting in 2012 een beter inzicht zal kunnen geven in de aard en omvang van de zaken 
waarvoor de leden een beroep op de juridische afdeling doen. Het jaar 2011 is een bewogen jaar dat 
positief wordt afgesloten.

Villamedia
Villamedia heeft in 2011 het bezoek aan de website zien stijgen tot gemiddeld 15.000 personen per 
dag. Met name het doorplaatsen van het nieuws en de vacatures op Twitter zorgt voor toenemend 
bezoek aan de website. 
De oplage van het tijdschrift bleef nagenoeg gelijk met 9.500 exemplaren. In 2011 wordt besloten de 
community (ruim 7.000 leden) te integreren in Villamedia. Dat is aan het einde van het jaar bijna 
voltooid. 
In samenwerking met Jaap Biemans en met financiële steun van de Commissie Opleidingen Publieks-
tijdschriften (COP) is het tijdschrift Coverjunkie uitgegeven. Het magazine wordt aangeboden aan de 
bezoekers van het Tijdschriftengala 2011. 
De agenda van Villamedia is ook in 2011 een succes en behoort inmiddels tot de vaste uitgaven.
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NVJ Academy
De NVJ Academy heeft zijn bestaansrecht bewezen. In 2011 heeft het opleidingsinstituut 49 activitei-
ten (+100%) georganiseerd waar 850 journalisten (+170%) gebruik van gemaakt hebben.
Het kantoorpand van de NVJ in Amsterdam wordt gemiddeld één keer per week omgevormd tot cur-
susruimte.
In 2011 is een aantal thema’s verder uitgewerkt. Bovendien is er een start gemaakt met het aanbieden 
van incompany trainingen voor social media en statline.
Op verzoek van de cursisten worden als vervolg op de basiscursussen masterclasses ontwikkeld. Voor-
beelden zijn de vervolgtrainingen voor Freelancers; Social Media en de Masterclass Bladenmaken.
Veel aandacht wordt besteed aan de uitbouw van trainingen die te maken hebben met veiligheid. Dit 
betekent daadwerkelijke trainingen voor journalisten die naar conflictgebieden afreizen, maar ook 
hoe beveilig je de gegevens op je laptop.
De website van de NVJ Academy is gemoderniseerd www.nvjacademy.nl. Bovendien wordt eenmaal 
per maand een digitale nieuwsbrief uitgegeven met het aanbod van de NVJ Academy.
Waar mogelijk zoekt de NVJ samenwerkingsverbanden, zoals met het expertisecentrum journalistiek.
De NVJ Academy richt zich op leden van de NVJ en op niet-leden. NVJ-leden ontvangen gemiddeld 
30 procent korting op de activiteiten van de NVJ Academy.
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Marketing & Communicatie
Speerpunten van het marketing-communicatiebeleid zijn een doelgroepgerichte communicatie, een 
verbetering van de visuele presentatie van de NVJ en externe profilering.
In 2011 heeft de NVJ haar nieuwsbrieven gedigitaliseerd. Maandelijks verschijnen de NVJ Nieuws-
brief, de NVJ Freelance Nieuwsbrief, de NVJ Academy Nieuwsbrief en de NVF Nieuwsbrief. Doel-
groepgerichte communicatie is ook het uitgangspunt voor het social media beleid. De NVJ is sinds 
2011 niet meer uitsluitend op Linkedin actief, maar ook op Twitter en op Facebook. Dit gebeurt met 
het algemene NVJ account en met accounts van Freelance, Academy, NVF en Vers in de Pers. 
Op externe events profileert de NVJ zich door middel van nieuw brochuremateriaal en een NVJ-stand. 
Een belangrijk thema in 2011 is het journalistiek vakmanschap. Op 1 december debatteren kopstuk-
ken uit de journalistiek, politiek, wetenschap en onderwijs over journalistiek vakmanschap in het 
Mediacentrum in Hilversum. De centrale vraag is hoe de beroepsgroep een hoogwaardige uitoefening 
van het vak kan versterken in een tijd dat het journalistieke vak steeds diffuser wordt en journalisten 
te maken hebben met toegenomen concurrentie en tijdsdruk. De marketingcommunicatieafdeling 
brengt naar aanleiding van de conferentie een VakKrant uit in print en digitale vorm.

website NVJ.nl

Aantal bezoekers 2011:   201.932 (+16,7%)
Totaal aantal geopende pagina’s: 481.156 (+14,2%)
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Prijzen
Zilveren Camera 2010
Evert-Jan Daniels is winnaar van de Zilveren Camera 2010 met de foto van partijleiders Mark Rutte, 
Maxime Verhagen en Geert Wilders. Na weken onderhandelen zouden zij een minderheidskabinet 
gaan formeren van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. Op de foto is te zien dat de partijlei-
ders er zin in hebben. Ze hebben ook haast, haast die Daniels op het juiste moment vastlegde. 
www.zilverencamera.nl

Gouden Tegel 2010
Maria Mok en Meral Uslu hebben voor de televisiedocumentaire Longstay, verborgen levenslang voor 
tbs’ers van NCRV Dokument, de Gouden Tegel gekregen en de Tegel voor beste achtergrond in de 
categorie televisie. 
www.detegel.info

Stan Storimans Prijs 2011
Cameraman Ivo Coolen wint de Stan Storimans Prijs 2011 voor zijn reportage over de revolutie in 
Egypte. Hij maakte deze reportage voor Nieuwsuur. Ivo Coolen maakte zijn reportage op de dag dat 
de Egyptische president Mubarak de macht moest afstaan. In de traditie van de in 2008 omgekomen 
cameraman Stan Storimans draaide Coolen als enige door toen niemand meer iets kon zien door een 
traangasgranaat op het Tahrirplein.
http://www.stanstorimansprijs.nl/

Wie is Wie 
Ereleden
A. Abram, M. de Bok, A. van Cortenberghe, E. Folkers, J. Herschel, R. Hopmans, M. Jansen, F. Kuiten-
brouwer, T. Mascini, E. Mathies (overleden januari 2011), A. Nijhof, K. Schaepman, S. Smit, E. Speet 

Verenigingsraad
Sectie Dagbladjournalisten
J. van Ginneken (tot oktober 2011), F. Poelman, E.J. Rozendaal (tot oktober 2011), J. Luichies (vanaf 
december 2011) J. van den Dongen (vanaf december 2011)
Sectie Freelance journalisten 
M. Genova, M. Sjerps, M. Vroomans 
Sectie Lokale Media 
W. Monsieurs, G. Wilkens 
Sectie Opinietijdschriften 
M. Husken, E. Croonenberg
Sectie Voorlichters 
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C. Groeneweg 
Sectie Vaktijdschriften 
J. Everaers, M. van Hoorn
Sectie NVF, fotojournalisten van de NVJ 
E. van der Burgt, J. Lennarts (overleden februari 2011), G. Til, R. Mulder
Sectie Omroep 
J. Otte, S. ’t Sas, S. Terpstra, S. Vinkenvleugel 
Sectie Internet 
P. Olsthoorn 
Sectie Vers in de Pers 
J. Cohen,  M. van Diffelen
Sectie Plus 
A. Hoogkamer (tot april 2011), D. Oosterbaan, A. van Cortenberghe (vanaf april 2011)

Beroepsgroep vertegenwoordigers
Beroepsgroep Sportjournalisten
G. Hendriksen

NVJ-Bestuur
Dagelijks bestuur
H. Elzerman (voorzitter tot november 2011 ), Hella Liefting (voorzitter vanaf november 2011) B. de 
Jong (eerste vice-voorzitter) Algemeen bestuur Leden L. Alink, M. Fuller, A. Koerts, T. Van der Meu-
len, A. Naafs (tot november 2011), P. Nijenhuis (tot mei 2011) T. Meens (vanaf november 2011), H. 
Elzerman (bestuurslid vanaf november 2011).

Secretariaat 
algemeen secretaris: T. Bruning | secretarissen: Y. Dankfort, P. Holleman (tot augustus 2011), R. 
Garçia López (vanaf november 2011), M. Visch, T. Gibcus (vanaf januari 2011) |  advocaten/juristen: 
M. van den Berg, S. van der Galiën (tot mei 2011), P. van Leeuwen (tot mei 2011), Y. Berkeljon (vanaf 
juni 2011), P. Oudhoff, Y. Pattiasini, M. Herens (vanaf augustus 2011), Juridisch secretaresse: D. 
Piechocki (tot mei 2011), F. Struiken (vanaf september 2011)| Personal Assistant algemeen secretaris: 
A. von der Möhlen | producers:  M. Derks, N. Lhoëst (tot juni 2011), I. Soer, A. Wesselius (vanaf mei 
2011) I. Willemsen, M. Wilms | manager intern: M. Bolmers (tot april 2011), administrateur, ma-
nager interne zaken: M. van den Broek | administratie J. den Besten, J. Fritschy, J. de Haas-Baars, 
T. Soetens, I. Staal, W. Piepers (vanaf februari 2011)| marketing en communicatie: E. Paijens (tot 
oktober 2011), W. de Jong (vanaf oktober 2011), N. van Tongeren (tot september 2011) | archivaris/
webredactie Villamedia: D. van Eeten | telefonistes: T. van der Laan, E.A. Nahumury | algemene       
dienst: T. Soetens, R. Warnik

Redactie Villamedia
D. Rogmans (hoofdredacteur), D. van Eeten, L. Nab, F. Oremus, L. Pasveer, M. Slats, N. van Tongeren 
(tot oktober 2011), T. van de Ven, K. Bais (vanaf februari 2011) 
Redactie-adviesraad Villamedia 
A. van Liempt (voorzitter), T. van de Meulen, C. Dresselhuys, T. van Ringelestijn 

NVJ Academy
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Y. Dankfort (manager), M. Derks (producer)

Secties, beroepsgroepen & werkgroepen
NVF, sectie fotojournalisten van de NVJ
R. Mulder (voorzitter), E. Brinkhorst, E. van der Burgt, I. de Groot (vanaf december 2011), V. Kuypers 
J. Lennarts (overleden februari 2011), S. Ligtenberg, G. Til | R. Garçia López (secretaris vanaf novem-
ber 2011) 
Sectiebestuur Dagbladjournalisten 
Dagelijks bestuur:
E.J. Rozendaal (voorzitter tot oktober 2011) , R. Witte (secretaris/penningmeester), J. van Ginneken 
(tot oktober 2011), J. Luichies (voorzitter vanaf december 2011), F. Poelman, Linda Vermeulen (van 
september t/m december 2011) J. van den Dongen, Rob Meijer (vanaf juli 2011) |  T. Gibcus (secre-
taris vanaf januari 2011) 
Algemeen bestuur:
P. Beije, T. Damen, J. van Dijk, J. van Ginneken, G. Herderschee, M. de Jongh, J. Kas, J. Lazaroms, 
A. Mandemaker, M. Sep, H. Snijders, S. Veltmaat, H. Willems, R. Witte, H. Bouma, R. Meyer, S. v. 
Aalsum, R. Wiegerinck, W. Bosma, J. de Swart, H. Spiering, L. Vermeulen, C. Goseling
Sectiebestuur Voorlichters 
C. Groeneweg (voorzitter) 
Sectiebestuur Freelance 
M. Vroomans (voorzitter), J. Breur (vanaf september 2011), J. van Ditzhuijzen, M. Genova, H. Reus, 
L. Roos, B. de Winter | R. Garçia López (secretaris vanaf november 2011) 
Sectiebestuur Lokale Media 
P. Nefkens (voorzitter tot juli 2011)), S. van Beest, W. Monsieurs, P. Nijenhuis, A. van der Velde (voor-
zitter vanaf augustus 2011), G. Wilkens, K. Bakker (vanaf december 2011) | Y. Dankfort (secretaris) 
Sectiebestuur Opinietijdschriften 
E. Croonenberg (voorzitter), J. van Bentum (secretaris), H. Botje, M. Husken | Y. Dankfort (secre-
taris) 
Sectiebestuur Vaktijdschriftjournalisten 
R. Klaverstijn (voorzitter), J. Everaers, J. Versleijen, T. de Vrede | Y. Dankfort (secretaris) 
Sectiebestuur Omroep 
S. ’t Sas (voorzitter), L. Abid (tot juni 2011), R. Baltus (tot januari 2011), M. Beumer, E. de Bruin, N. 
Erkens, J. de Graaff, N. de Haan (tot juni 2011), Z. Hadderingh, A. Hagesteijn, N. Heithuis, C. van den 
Heuvel, K. Kooij, G. van Ommen, D. Oosterbaan, J. Otte, S. Pilger, J. Polderman (tot oktober 2011), 
H. Schipperhein, R. Smith, K. Tangel, S. Terpstra, S. Vinkenvleugel | M. Visch (secretaris) 
Sectiebestuur Internetjournalisten 
P. Olsthoorn (voorzitter) 
Sectiebestuur Vers in de Pers 
J. Cohen (voorzitter), M. van Diffelen, M. Derks, M.P. Fritschy, G. Horrichs (vanaf november 2011), 
W. de Jong (tot oktober 2011), A.M. de Kunder, M. Lemsom (vanaf november 2011), H. Vernooij, E. 
Verheijen, Q. Wierenga (tot oktober 2011), S. Zurhake | R. Garçia López (secretaris vanaf november 
2011) 
Sectiebestuur PLUS+ 
D. Oosterbaan (voorzitter), A. Hoogkamer (tot april 2011), A. van Cortenberghe (vanaf april 2011), 
H. Kuiper (vanaf april 2011) J. van Miltenburg, T. Posch (tot april 2011), D. van der Veen, R. Garçia 
López (secretaris vanaf november 2011) 



26 NVJ Jaarverslag 2011

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

Delegaties
Onderhandelingsdelegatie CAO ANP
K. Schaepman (voorzitter tot juli 2011), G. Hendriksen | M. Visch, (secretaris tot juli 2011) | T. Gibcus 
(secretaris vanaf juli 2011) 
Onderhandelingsdelegatie Huis-aan-huisbladjournalisten 
P. Nefkens (voorzitter tot juli 2011) ), S. van Beest, P. Nijenhuis, A. van der Velde, G. Wilkens | Y. 
Dankfort (secretaris) 
Onderhandelingsdelegatie Nieuwsbladjournalisten 
A. van der Velde (voorzitter), P. Nefkens (tot juli 2011), P. Nijenhuis, W. Monsieurs | Y. Dankfort 
(secretaris) 
Onderhandelingsdelegatie CAO Publiekstijdschriften en Opinieweekbladjournalisten 
R. Nods (voorzitter), H. Botje, J. Reichart, A. van Vliet, K. Vogel | Y. Dankfort (secretaris) 
Bestuur Kennismakings Project CAO Vaktijdschriftjournalisten 
J. Everaers | Y. Dankfort (secretaris) 
Onderhandelingsdelegatie CAO Vaktijdschriftjournalisten
 J. Everaers (voorzitter), R. Klaverstijn, J. Versleijen, T. de Vrede | Y. Dankfort (secretaris) 
Onderhandelaar CAO Veronica Uitgeverij 
Y. Dankfort 
Onderhandelingsdelegatie CAO Dagbladjournalisten 
W. Pennewaard (voorzitter), G. ten Bosch, B. de Jong, T. Kits, F. Poelman | Tom Gibcus (vanaf januari 
2011) 
Bestuur Prepensioen Dagbladjournalisten
M. van Gool, J. van Miltenburg | T. Gibcus (vanaf 1 januari 2011)
Onderhandelingsdelegatie CAO Publieke Omroep 
N. de Haan (tot juni 2011), H. Schipperhein | M. Visch (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), M. Bolmers (ambtelijk secretaris tot april 2011) 
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Bestuur LIRA Nieuwswaarde 
M. Genova 
Burafo (tot maart 2011) 
T. Bruning
Fotografenfederatie (vanaf april 2011)
R. Mulder
Stichting Reprorecht  
A. Maandag
Stichting Persvrijheidfonds 
T. Bruning
NSP  
T. Bruning (bestuurslid) 
Nieuws in de Klas 
(vacature)
Stichting Landelijke Politieperskaart
J. de Boer (tot oktober 2011), E. Brinkhorst (vanaf november 2011), D. van Rheenen | I. Staal (secre-
taris)
Stichting Media Debat (begin 2011 opgeheven) 
A. Koerts (voorzitter), T. Bruning (bestuurslid) 
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, nieuwsbladen 
T. Gibcus, Y. Dankfort 
Bestuur PNO (Pensioenfonds Omroep) 
D. Oosterbaan, S. Terpstra | M. Visch (secretaris) 
Bestuur PGB 
H. Elzerman 
Raad van Uitvoering CAO Publiekstijdschriftjournalisten 
Y. Dankfort (secretaris) 
Raad van Uitvoering CAO Opinieweekbladen 
Y. Dankfort (secretaris) 
Raad van Uitvoering CAO Nieuwsbladjournalisten 
Y. Dankfort (secretaris) 
Geschillencommissie CAO Vaktijdschriftjournalisten 
Y. Dankfort (secretaris) 
Geschillencommissie Huis-aan-huisbladjournalisten 
P. Nijenhuis, W. Monsieurs | Y. Dankfort (secretaris) 
VUT-fonds Tijdschriftjournalisten 
R. Nods | Y. Dankfort (secretaris) 
VUT-fonds Boeken- en Tijdschriftenuitgeversbedrijf 
Y. Dankfort (secretaris)
Bestuur Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 
Y. Dankfort (secretaris) 
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Arbeidsongeschiktheidvoorziening Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 
Y. Dankfort 
FWG (VUT-fonds voor dagbladjournalisten) 
B. de Jong, T. Gibcus
FNV Federatieraad 
H. Elzerman 
Bestuur De Tegel, jaarprijzen journalistiek 
T. Bruning 
Bestuur Stichting Het Nederlands Persmuseum 
G.J. Laan (voorzitter tot november 2011), A. Koerts, S. Smulders 
Stichting Free Voice 
H. Botje (tot april 2011)
Press Now 
H. Elzerman (tot april 2011)
Free Press Unlimited 
H. Elzerman (vanaf 2011)
Reporters Respond/JSS 
C. Polak, K. Schaepman,
3 mei Persvrijheiddag comité 
T. Bruning, A. Koerts
Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) 
L. Alink, H. Botje, Y. Dankfort, M. Doomen 
Infographics Jaarprijzen 
L. Alink
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Jaaroverzicht
Januari

7 De NVJ raadt journalisten aan niet in te gaan op verzoeken van Justitie om IP-adressen af te dra-
gen. 

10 De NVJ stelt een meldpunt Brand Moerdijk in om journalisten, die aanwezig zijn geweest bij de 
chemiebrand in Moerdijk, te informeren.

11 De NVJ maakt zich grote zorgen over de voorgenomen reductieronde bij de Media Groep Lim-
burg. 

12 Op 79-jarige leeftijd is Evert Mathies, erelid van de NVJ overleden. Hij zat van 1977 tot 1984 in 
het bestuur van de NVJ. 

23 Evert-Jan Daniels wint de Zilveren Camera 2010. 

24 De NVF sluit zich aan bij de Fotografenfederatie. 

24 De NVJ vraagt De Persgroep om toelichting op het plan om internetredacties van AD, Parool, 
Trouw en Volkskrant samen te voegen. 

27 Onder de titel #JJDO2011wordt de eerste bijeenkomst gehouden voor alle journalisten die met 
een stimuleringsregeling (Plasterk of CAO) werkzaam zijn.

Februari

1 Op verzoek van minister Van Bijsterveldt zet de NVJ haar mediavisie uiteen in een geactualiseerde 
Mediabrief. 

1 De taken van Stichting MediaDebat worden overgenomen door de Raad voor de Journalistiek. 

3 De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren verzoeken de minister van Buitenlandse Zaken 
om de veiligheid van journalisten in Egypte te garanderen.

10 Onder de titel I Love Journalism! organiseert ViP een feest ter ere van de passie voor het vak.

21 De NVJ is positief over het besluit dat Justitie alleen na vordering sites mag benaderen om in-
formatie rond websitebezoeken af te staan. 

24 IFJ, waarvan NVJ deel uitmaakt, stelt een lijst met adviezen op voor journalisten die naar con-
flictgebieden afreizen. 
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Maart

1 Sectie Freelance organiseert een bijeenkomst over de toekomst van de freelancer.

10 De NVJ pleit voor een expertisecentrum waar alle informatie over veiligheid en landeninforma-
tie te vinden is. 

15 Journalisten die in Japan verblijven, krijgen het advies zich te melden bij de Nederlandse am-
bassade in Tokio. 

15 De NVJ praat met de Raad van Hoofdcommissarissen over invoering van persalarmeringssys-
teem C2000. 

17 De NVJ en stichting Röportaj organiseren een solidariteitsactie voor de Turkse journalisten die 
begin maart zijn opgepakt. 

23 NVJ en Hogeschool Windesheim organiseren een debat over regionale journalistiek. 

30 De NVJ organiseert de OR-dag voor regionale omroepen met een discussie over bezuinigen en 
samenwerking.

April

1 NVJ Academy en NUV organiseren de eerste Hoofdredactiedag voor hoofdredacteuren van pu-
blieksbladen. 

5 De NVJ maakt zich zorgen over de uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken over de mo-
gelijke uitlevering van XS4ALL-oprichter en hacker Rop Gonggrijp.

6 Het overleg over een nieuwe CAO voor de publieke omroepen loopt vast. De NVJ gaat terug naar 
de leden.

11 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie stuurt zijn speerpuntenbrief Auteurs-
recht naar de Tweede Kamer. 

11 Maria Mok en Meral Uslu winnen de Gouden Tegel 2010 en de Tegel voor beste achtergrond in 
de categorie televisie. 

14 De sectie Vaktijdschriften organiseert een themamiddag over de rol van de journalist in de toe-
komst.

26 De NVJ en NDP hebben voor de vijfde keer onderhandeld over een nieuwe CAO voor Dagblad-
journalisten. Het finale bod van werkgevers is voor de NVJ onacceptabel. 



NVJ Jaarverslag 2011 31

29 SBS6-journalist Alberto Stegeman is door het Gerechtshof Amsterdam ontslagen van rechts-
vervolging voor het betreden van verboden terrein op Schiphol-Oost. De NVJ vindt de uitspraak een 
overwinning voor de journalistiek.

Mei

3 Als we geen vrijheid van informatie online hebben, hebben we deze ook niet offline, zegt Birgitta 
Jónsdóttir tijdens haar Persvrijheidlezing op de Dag van de Persvrijheid.

3 Minister Donner vindt dat de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) beperkt moet 
blijven tot overheidsbesluiten en de bijbehorende onderzoeken en niet het proces van die besluit-
vorming . 

3 In de tweede Nationale Persvrijheidmonitor komt naar voren dat er in Nederland te weinig aan-
dacht voor en bescherming van klokkenluiders is. 

3 De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan niet voldoende worden benut. Aldus onderzoek van 
de Rijksuniversiteit Groningen, dat in opdracht van de NVJ is uitgevoerd.

3 Het aantal mensen dat toegang heeft tot een vrije en onafhankelijke pers is gedaald tot het laagste 
niveau in de afgelopen tien jaar, aldus de Freedom House Barometer. 

4 De NVJ vindt het zorgelijk dat minister Donner oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) door journalisten wil aanpakken om het ambtelijk apparaat te ontlasten. 

4 Het lichaam van de sinds 25 februari vermiste fotograaf Joep Lennarts is gevonden. Lennarts was 
bestuurslid en oud-voorzitter van de NVF. 

9 Het Stimuleringsfonds voor de Pers stelt een subsidie van vijf ton beschikbaar aan NVJ en NNP 
voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Jonge Journalisten Nieuwsbladpers.

9 Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie deelt in een gesprek met de NVJ mee dat journalisten 
geen toegang krijgen tot C2000. Hij wil wel een vervolggesprek.

10 De NVJ en VVOJ organiseren een debat over hoe de publieke omroep de informatievoorziening 
kan verbeteren.

13 De NVJ staat achter de beslissing van HP/De Tijd om de foto’s van het koetsritje van koningin 
Beatrix en enkele internationale topfiguren toch te publiceren, ondanks protest van de Rijksvoor-
lichtingsdienst. 

19 De NVJ en NVF maken zich zorgen over de modernisering van het auteursrecht, nadat staats-
secretaris Teeven heeft gesteld dat invoering van een niet-overdraagbaar auteursrecht geen deel zal 
uitmaken van het wetsvoorstel.
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20 De Dag van de Lokale Media staat in het teken van de invloed van commercie op de lokale jour-
nalistiek. 

25 De NVJ vraagt houders van een politieperskaart naar hun ervaringen op het gebied van pers-
alarmeringen.

31 UWV gaat meer dan 5,2 miljoen euro terugstorten aan zzp’ers die onterecht zijn beboet voor 
fraude. 

Juni

6 De NVJ vindt dat de AIVD de journalistiek grote schade heeft toegebracht. Een ex-AIVD-agent 
infiltreerde in extreemlinkse organisaties en gaf zich uit voor journalist. 

9 Het ministerie van Binnenlandse Zaken nodigt de NVJ uit om te komen praten over de voorstel-
lenbrief Wob, die minister Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

9 De NVJ maakt zich ernstig zorgen over de reorganisatie bij NDC Media, waar 100 banen zullen 
verdwijnen.

17 Het kabinet breekt volgens de NVJ met de belofte dat bij bezuinigingen op de publieke omroep 
de programma’s zouden worden ontzien. 

17 De nieuwe Auteurswet is een stap in de goede richting, maar de balans tussen makers en exploi-
tanten is nog niet in evenwicht, aldus NVJ-voorzitter Huub Elzerman tijdens de Grote Freelanders-
dag.

17 Staatssecretaris Fred Teeven geeft tijdens de Grote Freelancersdag aan hoe hij met het auteurs-
contractenrecht wil om gaan. 

24 De NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren pleiten voor het behoud van de 
subsidie aan het Persmuseum in Amsterdam. 

27 Minister Van Bijsterveldt blijft bij haar voornemen de Wereldomroep snel onder verant-
woordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken te brengen. 

30 Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel. 

Juli

20 De NVJ maakt zich sterk voor het snel premievrij maken van de VUT-regeling. Dit betekent een 
meevaller voor dagbladjournalisten. 



NVJ Jaarverslag 2011 33

21 Het pager-systeem P2000 wordt weliswaar veel gebruikt maar biedt geen definitieve oplossing 
voor persalarmering, zo blijkt uit onderzoek van de NVJ. 

26 De NVJ stuurt voorafgaand aan een gesprek met minister Donner een brief met haar stand-
punten over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Augustus

24 De NVJ vindt dat de Partij voor de Vrijheid moet stoppen met het verzamelen van privége-
gevens van journalisten om deze daarna aan politie ter beschikking te stellen. 

31 Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Journalist en Recht’ van Arthur Maandag 
vindt een discussiebijeenkomst plaats. 

September

7 NVJ en NVF praten met NUV over het thema Eerlijk Deel. De wens van de NVJ/NVF is om tot een 
convenant te komen met bepaalde minimumvoorwaarden. 

9 Brenno de Winter wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie voor het reizen met gekraakte 
OV-chipkaarten. De NVJ vindt het besluit terecht.

9 Het NVJ-bestuur besluit na een pensioenhearing het Pensioenakkoord te blijven onderschrijven. 

12 NVF, Zilveren Camera en de FotografenFederatie organiseren vier regiobijeenkomsten over 
ontwikkelingen in de fotografie.

15 De NVJ laat freelance fotograaf Emiel Elgersma weten dat het KLPD excuses maakt aan de fo-
tograaf die vastzat omdat hij foto’s maakte op het plein voor Utrecht CS.

19 FNV stemt in met het pensioenakkoord dat is overeengekomen met minister Kamp. 

22 De NVJ is verontrust over het voornemen van staatssecretaris Weekers van Financiën om het 
btw-tarief voor journalistieke producten te verhogen van 6 naar 19 procent.

24 Een recordaantal van 300 jonge journalisten bezoekt de vijfde Nacht van de Journalistiek. 

Oktober 

4 Weekblad Schuttevaer halveert het tarief voor freelance fotografen van 49 naar 25 euro per 
aangeleverde foto. De NVF spreekt van een “schandalig laag tarief”. 

6 De Universiteit van Tilburg onderzoekt in opdracht van NVJ en VSHU de behoefte aan levensfase-
bewust personeelsbeleid binnen de huis-aan-huisbladenbranche. 
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12 De Rijksvoorlichtingsdienst waarschuwt journalisten dat het verboden is te linken naar onge-
autoriseerde privéfoto’s van de Koninklijke familie. Volgens de NVJ heeft het staatshoofd en haar 
troonopvolger een staatsrechtelijke en publieke functie. 

12 Cameraman Ivo Coolen wint de Stan Storimans Prijs 2011 voor zijn reportage over de revolutie 
in Egypte. 

19 De sectie Lokale Media maakt zich ernstig zorgen over het plan van Boom Regionale Uitgevers 
om de vaste contracten van 18 redacteuren af te kopen en van hen freelancers te maken. 

21 Na langdurig onderhandelen is het nieuwe loongebouw voor vaktijdschriftjournalisten een feit. 

25 Een nieuwe vereenvoudigde startersregeling moet er voor zorgen dat freelance journalisten niet 
langer achteraf worden geconfronteerd met terugvorderingen door het UWV.

25 Goed en slecht gedrag van opdrachtgevers worden scherper in beeld gebracht via het digitaal 
Meldpunt Freelance van de secties Freelance en NVF. 

26 NVJ juicht het advies toe waarbij rechtbanken in beginsel tv-camera’s in de rechtszaal moeten 
toelaten, en alleen beperkingen mag opleggen bij privacy van verdachten, getuigen en slachtoffers of 
om veiligheidsredenen. 

26 De NVJ heeft een ontmoeting met vier Turkse rechters, waarbij ze haar zorgen uitbrengt over 
de positie van de meer dan 60 gevangen journalisten in Turkije. 

28 De NVJ stuurt een brandbrief naar de Provinciale Staten van Brabant, Noord-Holland, Zuid-
Holland, Groningen, Flevoland en Utrecht over de voorgenomen bezuinigingen op de regionale om-
roepen. 

November

3 De herstart van de CAO-onderhandelingen voor dagbladjournalisten is uitgesteld tot 25 novem-
ber. 

3 De NVJ ondersteunt de petitie van nieuwssite Shahrzad News die Egypte oproept om de blogger 
en activist Alaa Abd El Fattah zo spoedig mogelijk vrij te laten.

8 NVJ en NUV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor Publieks-
tijdschriftjournalisten en CAO voor Opinieweekbladjournalisten (PUOP). 

9 Hella Liefting is benoemd tot nieuwe voorzitter van de NVJ. 

9 Scheidend voorzitter Huub Elzerman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

9 De NVJ presenteert tijdens de najaarsvergadering van de Verenigingsraad haar Kadernota Pen-
sioen. 
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9 Het arbeidsvoorwaardenbeleid 2011-2013 van de NVJ staat in het teken van het behoud van de 
journalistieke waarden en goede arbeidsvoorwaarden. 

9 Er is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Vaktijdschriftjournalisten. 

18 De NVJ roept de regering op om af te zien van een vervanging van de Nederlandse thuiskopie-
exceptie door een download- en/of kopieerverbod. 

25 NVJ en NDP Nieuwsmedia hebben geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Dagblad-
journalisten. 

29 Bij het ANP worden 33 arbeidsplaatsen geschrapt bij de nieuws- en fotoredactie. De NVJ vindt 
het afscheid nemen van fotografen in vaste dienst zorgelijk.

30 De NVJ-secties Vers in de Pers (ViP) en Plus+ gaan hun samenwerking intensiveren. 

December

1 De NVJ organiseert de conferentie Journalistiek Vakmanschap. 

1 Vertegenwoordigers van alle krantenredacties komen in Amersfoort bijeen om te praten over ver-
volgstappen na de mislukte onderhandelingen over een nieuwe CAO Dagblad. 

13 Journalisten van vijf regionale kranten delen gratis kranten uit aan het publiek als actie tegen 
de mislukte CAO-Dagbladonderhandelingen. 

14 De NVJ en NDP Nieuwsmedia bereiken een onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO 
voor Dagbladjournalisten. 

16 Om meer inzicht te krijgen in contracten en tarieven roepen NVJ Freelance en NVF freelance 
(foto)journalisten op om informatie op te sturen.

19 International News Safety Institute meldt dat in 2011 bijna 120 journalisten zijn omgekomen 
bij de uitoefening van hun vak. 

23 De NVJ ziet niets in het plan van Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer om een minimumtarief 
voor zzp’ers te introduceren. 


