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1 De tweede jaargang van De Journalist agenda is opnieuw een groot succes.

2  De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) meldt dat 171 journalisten zijn omgekomen in 2007. Ditzelfde 
aantal wordt gemeld door International News Safety Institute (INSI).

4 De NVJ wordt op de hoogte gesteld van een voorval waarbij een cameraman van Omroep Brabant wordt tegengehou-
den door de politie. De man filmde een arrestatie op de snelweg A58. De NVJ vindt dat de politie buiten zijn boekje is 
gegaan. De camerajournalist dient een klacht in.

8  PCM Uitgevers maakt bekend dat de schuld in 2007 is gedaald met 100 miljoen tot 300 miljoen euro. De schuld was 
explosief gestegen onder de vorige eigenaar, APAX.  

9  De NVJ luidt de noodklok: agenten lijken steeds vaker op onrechtmatige gronden het werk van verslaggevers te belem-
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meren. Thomas Bruning praat met de Raad van Hoofdcommissarissen van Politie over nieuwe afspraken omtrent vrije 
nieuwsgaring. 

10  De Telegraaf Media Groep (TMG) nodigt de NVJ uit om te praten over een Sociaal Plan voor de komende jaren. De NVJ 
wil van TMG weten of er concrete reorganisaties te verwachten zijn. Het hebben van een 'sociaal plan op de plank', is 
wat betreft de NVJ niet het juiste uitgangspunt om gesprekken aan te gaan. 

10 De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam meldt dat er een onderzoek komt naar mogelijk wanbeleid 
bij PCM Uitgevers. Het onderzoek richt zich op de periode 2004-2007 toen de uitgever in handen was van APAX. Het 
verzoek om onderzoek te doen werd aangevraagd door de NVJ en FNV Kiem. 

13  Een parlementaire werkgroep gaat onderzoek doen naar de 'knelpunten' rond het auteursrecht die zijn ontstaan door de 
opkomst van internet. De werkgroep valt onder de Kamercommissie voor Justitie. 

15 Defensiefotograaf Sjoerd Hilckmann wordt genomineerd voor de Zilveren Camera 2007. Dat nieuws valt niet bij  
iedereen even goed. Het beeldmateriaal dat in opdracht van het ministerie van Defensie werd gemaakt, zou geen 
objectieve weergave zijn. Volgens de besturen van NVF en de Zilveren Camera bieden de wedstrijdregels op het moment 
geen mogelijkheden om de foto te weigeren.

20  Volkskrant-fotograaf Martijn Beekman wint de Zilveren Camera 2007 met een foto van de drie VVD-ereleden Erica Terp-
stra, Henk Vonhoff en Frits Korthals Altes na afloop van het overleg met Rita Verdonk, op 26 september in Den Haag. 

24  De NVJ start een petitie tegen de terdoodveroordeling van de Afghaanse journalist Sayad Parvez Kambakhsh. De presi-
dent van Afghanistan, Hamid Karzai wordt opgeroepen om Kambakhsh veroordeling ongedaan te maken. Kambakhsh 
wordt beschuldigd van de verspreiding van anti-Islam artikelen en boeken.

25   Bij het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger wordt opnieuw flink bezuinigd. Volgens de plannen zou het gaan 
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om een totaal verlies van 78 fte's. De redacties zouden 15 fte's moeten inleveren. De twee dagbladen gaan in mei 
over op tabloidformaat.

29 De sectie Internet van de NVJ organiseert een discussie avond over anarchie en fatsoen op het internet. Ethische codes, 
redactiestatuten, auteursrechten; moet de internetgemeenschap  eraan gaan geloven of zit de kracht van het net nu 
juist in het ontbreken van (fatsoens)regels? 

 
1  De NVJ praat in Den Haag over wetgeving rond bronbescherming. Tientallen rechtszaken tegen journalisten, afluisterses-

sies en dreiging met gijzeling tonen het belang aan van een wettelijke regeling.

4  Media Groep Limburg ziet voorlopig af van haar voornemen om banen te schrappen op de redactie van Dagblad De 
Limburger en het Limburgs Dagblad. Hoofdredacteur Huub Paulissen wil eerst inventariseren wat er komt kijken bij het 
maken van een tabloid. 

6   Free Voice - de Nederlandse organisatie die zich inzet voor onafhankelijke media en persvrijheid in ontwikkelingslanden 
– verhuist naar het Mediacentrum in het Mediapark. 

12 De COR van Media Groep Limburg (MGL) stuurt de adviesaanvraag over de voorgenomen integratie met Wegener en 
reducering van het aantal arbeidsplaatsen bij het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger, terug naar de directie. De 
NVJ wordt gevraagd om integratie te helpen tegengaan en zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden. 

12 In het voorstellenpakket voor een nieuwe CAO voor BNR Nieuwsradio vraagt de NVJ een structurele loonsverhoging van 
3,5 procent. Daarnaast zou in de CAO van 2008 nieuwe functieprofielen moeten worden opgenomen, waarna een 
systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken kan worden ingevoerd.

12 De NVJ dient voorstellen in voor een nieuwe CAO bij SBS. Belangrijkste punten zijn een structurele loonsverhoging van 
3,5 procent, het uitbreiden van het aantal vakantiedagen tot 29 per jaar en een update van de functieprofielen.

Uit de mediascan die de FNV jaarlijks laat maken, blijkt dat de NVJ in 2008 maar 
liefst 1989 keer in het nieuws was. Dat is een opmerkelijke score, want journalis-
ten schrijven liever over een ander dan over zichzelf. In 2008 was dat dus zeker 
niet waar. Maar als je ziet welke onderwerpen er zijn geturfd dan valt alles weer 
op zijn plaats. Op eenzame hoogte staat het conflict met Wegener, op afstand 
gevolgd door onze bemoeienis met Wilders en de gang van zaken bij PCM. Kor-
ter en heftiger kwam het overlijden van RTL-cameraman Stan Storimans in het 
nieuws. De impact van zijn tragische overlijden was er niet minder om.
Hoewel Wilders zich opwerpt als de verdediger van het vrije woord – dat spreekt 
ons altijd aan – ben ik zo vrij om het nieuws over hem te beschouwen als voor-
bijgaand klein leed. Tegen het uitzenden van de film Fitna maakten wij uiteraard 
geen bezwaar. Wel tegen het zonder toestemming gebruiken van een (Deense) 
cartoon in deze film. Dat heet plagiaat.

De echte pijn zit voor ons bij de drie grote krantenconcerns: Wegener, PCM en De 
Telegraaf. Natuurlijk, ook elders worden de effecten van de kredietcrisis steeds 
scherper voelbaar. Maar bij deze concerns is er sprake van een combinatie van 
economische malaise en falend inzicht.
Bij Wegener hebben we afgelopen zomer het tij deels kunnen keren, dankzij 
strijdbare redacties. Maar de inkt van het akkoord was nog niet droog of we 
moesten terug naar de onderhandelingstafel om ons te verdedigen tegen 
nieuw onheil.
Een waar bal demasqué voltrok zich bij PCM. Alle bange vermoedens over fa-
lend management, foute besluiten, verziekte onderlinge verhoudingen en een 
wanstaltige plukactie door APAX en een deel van de managers, bleken waar te 
zijn. De NVJ kreeg gelijk, maar het is een soort gelijk dat je liever niet krijgt. In-
tegendeel, want we kunnen wel vaststellen dat PCM met APAX een blauw oog 
heeft opgelopen, dat Wegener maar moet zien hoe men van Mecom afkomt en 
dat De Telegraaf zich heeft verslikt in ProSieben. We weten ook dat al deze capri-
olen een zware wissel trekken op de redacties. Aan het giftige mengsel van de 
gevolgen van falend bestuur en een kredietcrisis zullen we in 2009 de handen 
vol krijgen. Daar is op zichzelf niets op tegen. De NVJ is opgericht voor het be-
hartigen van de belangen van de leden. Dat neemt niet weg dat we ook in 2009 
een beroep zullen moeten doen op de creativiteit, en zonodig de strijdvaardig-
heid, van die leden. En, voor alle duidelijkheid, we zijn bereid om constructief 
mee te denken. Goed overleg heeft altijd de voorkeur. Tegen de werkgevers zeg-
gen we er wel bij: It takes two to tango. 

Huub Elzerman voorzitter Nederlandse Vereniging van Journalisten 

Giftig Mengsel

 Jaarverslag 2008

Joh. Vermeerstraat 22
Amsterdam

Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

020 6766771
vereniging@nvj.nl
www.nvj.nl

(Eind)redactie: Connie Wiering & Ingrid Willemsen
Vormgeving: Monica Schokkenbroek
Foto's: ANP, Jaap de Boer, Martijn Beekman,
Monica Schokkenbroek, Jacqueline Wesselius
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Mediabeleid

In november 2008 komt dan eindelijk de lang verwachte 
Persbrief van mediaminister Ronald Plasterk. Na jaren 
waarin de perssector het slechts met een voetnoot moest 
doen, wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar deze 
beleidsnota.
De eerste versie van deze brief is een fikse tegenvaller. 
Ja, het belang van een pluriforme pers wordt nog eens 
onderstreept en de dreigende problemen in de journalis-
tieke sector worden gesignaleerd. Maar dat de problemen 
acuut zijn en om stevige maatregelen vraagt, lijkt de mi-
nister te ontgaan. 
De hele sector moet het doen met een hervatting van de 
bijdrage aan het Stimuleringsfonds voor de Pers ter groot-
te van 2,3 miljoen euro, en een tijdelijke bijdrage voor de 
Raad voor de Journalistiek ter grootte van 150.000 euro. 
Dit is reden voor de NVJ om het debat te openen. In de 
Volkskrant verschijnt een opiniestuk waarin de NVJ een 
zeven-puntenplan presenteert, variërend van een scher-
per en op de digitale omgeving toegerust auteursrecht, 
fiscale maatregelen zoals BTW nul-tarief en lagere loon-
belasting voor redacties en een fonds om journalistieke 
innovatieve initiatieven te ondersteunen. Tenslotte wordt 
ernstig in overweging gegeven om bij de publieke omroep 
tenminste de digitale STER-activiteiten stop te zetten, zo-
dat alle partijen een eerlijke kans krijgen om een verdien-
model te ontwikkelen op het internet.  

Deze NVJ-reactie is de eerste in een reeks van noodkreten 
uit de sector. Alle partijen benadrukken dat de minister 
niet langer aan de kant mag blijven staan. Ook de vaste 
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 
de Tweede Kamer pikt het signaal op en organiseert op 
9 december een rondetafel bijeenkomst. De NVJ schetst 
hier de ernst van de situatie en onderbouwt haar alterna-
tieve plannen. Ook de hoofdredacties en uitgeefconcerns 
erkennen schoorvoetend dat overheidssteun gewenst is. 
De partijen zijn het niet direct eens over de concrete en 
meest effectieve vorm, wel staat vast dat er geen sprake 
kan en mag zijn van afhankelijkheid bij het verstrekken 
van steunmaatregelen.

De minister herziet zijn eerdere standpunt en besluit tot 
het vrijmaken van 8 miljoen euro voor innovatieve doe-
len en tot de oprichting van een commissie, de Tijdelijke 
Commissie Innovatie en Toekomst Pers – de commissie 
Brinkman, die de minister moet adviseren over effectieve 
maatregelen die de pers op lange termijn kunnen onder-
steunen. 

Thomas Bruning algemeen secretaris NVJ
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Persbrief  NVJ’s zeven-puntenplan
Zeven innovatieve suggesties

De NVJ publiceert een opiniestuk waarin zij ondermeer een zeven-puntenplan 
presenteert. Verschenen in de Volkskrant en De Journalist, 26 november 2008

1  Zorg voor duidelijke spelregels: een handhaafbaar en stevig   
auteursrecht online. 

2  Ondersteun technologisch onderzoek en ontwikkel software die digitaal 
publiceren én verdienen mogelijk maakt.

3 Creëer een substantieel mediafonds, een fonds waar alle mediabedrijven 
in Nederland een beroep op kunnen doen om journalistieke initiatieven te 
starten.

4  Heroverweeg digitaal adverteren voor de publike omroep: met het 
toegenomen belang van internet wordt de publieke omroep een rechtstreekse 
concurrent van de commerciële pers op het net.

5  Bestrijd misbruik van dominante marktposities: De positie van zoekmachines 
en providers (lees: Google) is zo dominant dat uitgevers geen alternatief 
hebben als het gaat om het beschikbaar stellen van informatie.

6  Introduceer het BTW nul-tarief (print en digitaal) voor nieuws- en opiniërende 
uitingen en lagere loonbelasting voor redactioneel werk.

7  Stel een investeringsfonds voor de media in, gericht op innovatie: een dergelijk 
fonds kan voor mediabedrijven een stimulans zijn om te innoveren in de 
journalistieke infrastructuur. 

13 De NVJ biedt de petitie aan tegen het doodvonnis van de Afghaanse journalist Sayed Parvez Kambakhsh aan de 
consul-generaal van Afghanistan, de heer Sultan Bonyad. Ruim 1.500 mensen hebben protest aangetekend tegen de 
aangekondigde terdoodveroordeling van Kambakhsh.

15 Het AD gaat opnieuw reorganiseren. In totaal vervallen 14,4 fte's. Volgens het AD lijkt de reorganisatie niet op bezwa-
ren te stuiten, NVJ-secretaris Bianca Rootsaert noemt dit een wensdroom. Ze wil overleg met de redactiecommissie en 
-raad en de ondernemingsraad.

15 Mediaconcern Reed Elsevier doet zijn wereldwijde uitgeverstak Reed Business in de verkoop. NVJ-secretaris Yvonne 
Dankfort wil betrokken blijven bij de verdere plannen en gaat praten met CEO Marianne van Leeuwen van Reed Business. 

15 De NVJ organiseert een juridisch spreekuur voor de NVJ-leden werkzaam bij het RTL-programma 4 In Het Land, nadat 
bekend is geworden dat de nieuwsrubriek per 1 maart stopt. In totaal zullen er ongeveer 20 ontslagen vallen. 

19  De Limburgse regionale omroep L1 Radio&TV lijdt in 2007 bijna een half miljoen euro verlies. Als gevolg hiervan gaat 
L1 snijden in de kosten. Zo zullen 9 van de 104 banen verdwijnen. 

22  De NVJ heeft met Reed Business International (RBI) gesproken over de voorgenomen verkoop van de uitgeeftak van 
het concern. Secretaris Yvonne Dankfort kreeg van RBI Global directeur Gerard van de Aast de garantie dat er niet wordt 
getornd aan de redactiestatuten. 

28  De NVJ maakt zich zorgen over de situatie bij uitgeverij Wegener. Dat blijkt uit een gesprek met Wegener. Er is inmid-
dels een aantal reorganisaties aangekondigd, maar Wegener wil niet concreter worden. 

28  De paritaire commissie Marktconform Loongebouw Vaktijdschriften komt voor het eerst bij elkaar. Opdracht van de com-
missie is te bekijken in hoeverre het huidige systeem en de profielen in de CAO nog kloppen, gezien de ontwikkelingen 
in de sector vaktijdschriften. 
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Zelfregulering & ethiek

Stichting MediaDebat organiseert bij-
eenkomsten over normen en waarden,  
codes en afspraken binnen de sec-
tor; over missers in de media, nieuwe 
ontwikkelingen en de gevolgen daar-
van op de journalistiek. MediaDebat 
haakt in op actuele gebeurtenissen, 
zoals in 2008 met de aankondiging 
van de film van Geert Wilders en het 
ontstaan van de kredietcrisis. 
Tijdens dit debatjaar wordt minder 
nadruk gelegd op de kwantiteit, maar 
worden enkele grotere bijeenkom-
sten georganiseerd waarin onderwer-
pen meer zijn uitgediept, zoals het 
MediaDebat met de juridische wereld 
onder de titel Opening van Zaken op 

De secretaris van de Raad voor de 
Journalistiek heeft van september 
2007 tot en met juli 2008 een verge-
lijkend onderzoek verricht naar Raden 
voor de Journalistiek en soortgelijke 
organisaties in vijf West-Europese 
landen: België, Duitsland, Engeland, 
Denemarken en Zweden. De studie, 
teneinde de vraag te beantwoorden 
hoe de positie van de Raad voor de 
Journalistiek verder kan worden ver-
stevigd, wordt gesubsidieerd door het 
Stimuleringsfonds voor de Pers. 
In het onderzoek zijn diverse aspec-
ten aan de orde gesteld, zoals de in-
terne organisatie, financiering, wijze 
van klachtenafhandeling, mogelijk-
heid van bemiddeling, het doen van 
ambtshalve uitspraken, het gebruik 
van codes en overige activiteiten. Aan 
de hand van de onderzoeksresulta-
ten stelt het bestuur van de Stichting 
Raad voor de Journalistiek een be-
leidsplan op, waarin wordt voorzien 
in diverse verbeteringen van de orga-
nisatie en werkwijze van de Raad. Het 
bestuur streeft ernaar om de wijzi-
gingen op 1 april 2009 hun beslag te 
laten krijgen.

Leidraad
De Raad voor de Journalistiek heeft 
in april 2008 voor het eerst zijn Lei-
draad aangepast. In de Leidraad zijn 
vijf nieuwe bepalingen opgenomen, 
die alle (mede) betrekking hebben op 
internetpublicaties. Een deel van de 
bepalingen is opgenomen onder de 
paragraaf ‘Bronnen’ en ziet met name 
toe op het beschikbaar maken van 

informatie via hyperlinks en internet- 
archivering. De andere bepalingen 
betreffen de verantwoordelijkheid 
van de redactie voor het plaatsen 
van reacties van derden onder artike-
len op haar website. De Leidraad kan 
worden opgevraagd bij het secreta-
riaat of worden gedownload via de 
website van de Raad.
In februari brengt de Raad een pers-
bericht uit inzake berichtgeving over 
de vermissing van Natalee Holloway. 

Er is discussie ontstaan over de vraag 
hoe media behoren te berichten over 
de zaak. Aanleiding is de uitzending 
van Peter R. de Vries over de vermis-
sing van Natalee Holloway en de rol 
die Joran van der Sloot daarbij mo-
gelijk zou hebben gespeeld. In dit 
verband acht de Raad voor de Jour-
nalistiek het zinvol te wijzen op een 
aantal algemene uitgangspunten die 
zijn vastgelegd in de Leidraad van de 
Raad. 

NOVA
Naar aanleiding van twee uitspra-
ken van de Raad voor de Journalistiek 
geeft NOVA te kennen haar medewer-
king aan procedures bij de Raad op te 
schorten. De Raad betreurt deze stap 
van NOVA en bespreekt in september 
de kwestie met de hoofdredactie. De 
partijen komen niet nader tot elkaar.
Daarnaast heeft de Raad meegewerkt 
aan verschillende publicaties en uit-
zendingen en zijn vertegenwoordi-
gers van de Raad aanwezig geweest 
op diverse bijeenkomsten. 
In 2008 ontvangt de Raad 86 klach-
ten, 6 meer dan het jaar ervoor. De 
Raad doet in het verslagjaar 68 uit-
spraken, 16 minder dan in 2007. Dat 
valt enerzijds te verklaren door het 
feit dat de Raad in een aantal zaken 
succesvol heeft bemiddeld en kla-
gers meer zaken hebben ingetrokken. 
Anderzijds is de overloop naar het 
volgende jaar iets groter. Het aantal 
klachten dat de Raad ter zitting heeft 
behandeld bedraagt 73. 
In totaal worden 26 klachten (deels) 
gegrond en 32 ongegrond verklaard. 
In de overige zaken acht de Raad zich-
zelf onbevoegd, klager niet-ontvan-
kelijk, of onthoudt de Raad zich van 
een oordeel. Verder heeft de Raad in 
aparte beslissing geoordeeld over een 
wrakingsverzoek, waarna de zaak in-
houdelijk is behandeld. Van 9 in 2008 
behandelde klachten is de uitspraak 
in 2009. 
Net als voorgaande jaren betreft het 
grootste deel van de uitspraken (49) 
publicaties van gedrukte media, en 
dan met name landelijke en regionale 
dagbladen (18 resp. 16). De uitspraken 

hebben verder betrekking op publi-
caties in huis-aan-huisbladen (4), 
publieks- en opinietijdschriften (11), 
landelijke publieke omroepen (13), re-
gionale- en lokale publieke omroepen 
(2), commerciële omroepen en produ-
centen (3), internetpublicaties (2) en 
boeken (3). 

Van de uitspraken zijn 20 geheel dan 
wel in samenvatting gepubliceerd 
door 18 betrokken media. De publica-
ties betreffen 8 (deels) gegronde uit-
spraken en 12 andere uitspraken (niet 
gegrond, onbevoegd, niet-ontvanke-
lijk of onthouding oordeel). 
Publicatie vindt plaats door 2 landelij-

ke dagbladen, 4 regionale dagbladen, 
1 huis-aan-huisblad, 1 publiekstijd-
schrift, 3 vakbladen, 6 landelijke pu-
blieke omroepen (op internet), 1 regi-
onale publieke omroep (op internet), 1 
commerciële omroep (op internet) en 
op twee websites. 

In 1 gegronde zaak is op verzoek van 
klager niet om publicatie verzocht. 
Verder zijn 7 (deels) gegronde klach-
ten gericht tegen 4 media die om hen 
moverende redenen niet meewer-
ken aan procedures bij de Raad. In 10 
(deels) gegronde zaken, betreffende 4 
verschillende media, is (nog) niet be-
kend of de uitspraak is gepubliceerd. 

28 De NVJ houdt in samenwerking met de opleidingen een enquête onder de alumni van de journalistieke opleidingen en 
onder hoofd- en eindredacties, waarbij de vraag centraal staat of opleiding en praktijk goed op elkaar aansluiten. 

28 NVJ-leden en NVF-leden ontvangen het Zilveren Cameraboek 2007 cadeau. Het boek bevat de winnende foto's van de 
wedstrijd de Zilveren Camera, de Fotojournalist van het Jaar en de aanmoedigingsprijs Canonprijs.

 
6  FreelancersAdviesNVJ organiseert haar jaarlijkse workshop Geldzaken. Aan de orde komen zaken als aftrekposten, de 

VAR, tariefstellingen, BTW en elektronische aangifte van inkomstenbelasting. 

14  Journalist Sayed Yaqub Ibrahimi, de broer van de in Afghanistan ter dood veroordeelde journalist Sayed Parvez 
Kambakhsh, is op uitnodiging van de NVJ in Nederland voor een debat. Hoewel Kambakhsh nog altijd vast zit, heeft 
de woordvoerder van president Karzai van Afghanistan al laten doorschemeren dat een doodvonnis niet getekend zal 
worden. 

16  De sectie Omroep onderzoekt of de werkgevers in de publieke omroep zich wel houden aan de gemaakte CAO-
afspraken in 2007. Toen is een nieuw functiewaarderingsmodel geïntroduceerd. Het nieuwe model zou 1 april 2008 
ingevoerd en geëvalueerd moeten zijn.

19  Uitgeverijen die werken met freelance auteurs/redactiemedewerkers (ZZP'ers) zijn verlost van een groot deel van de administra-
tieve lasten rondom deze groep. Dit is het gevolg van een convenant 'Administratieve lastenverlichting Auteurs en Redactiemede-
werkers' dat het NUV heeft gesloten met de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en uitvoeringsinstantie UWV.

23  Verslaggever Wilber Hack van het Brabants Dagblad wordt de toegang tot het Willem II-stadion ontzegd omdat hij 
feitelijke onjuistheden zou hebben gepubliceerd. De NVJ, de Nederlandse Sport Pers (NSP) en de hoofdredactie van het 
Brabants Dagblad eisen dat Hack weer wordt toegelaten tot het stadion. 

25  De Telegraaf krijgt AIVD-stukken die de krant kreeg toegespeeld niet terug. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De stukken 

Mediadebat 
Versterking drieluik 
zelfregulering

Debatten in 2008:
08 februari 2008  Eenieder heeft recht op vrijheid 
van meningsuiting, debat naar aanleiding van de 
commotie rond de nog niet verschenen film Fitna van 
Geert Wilders
24 april 2008 Opening van Zaken, grote bijeenkomst 
over strafrecht en journalistiek
09 juni 2008 Aapjes kijken...,  over schending van 
het recht op privacy
29 september 2008 Hoe clean zijn onze jongens van 
de sport?,  MediaDebat over (de onafhankelijkheid 
van) sportjournalistiek
30 oktober 2008 Medische missers in de media, 
over de mogelijkheid van journalisten goed te 
publiceren over de medische industrie
10 november 2008 De media en de kredietcrisis, 
hebben de media de kredietcrisis aangewakkerd?
13 december 2008 De pers over de pers,
grote bijeenkomst naar aanleiding van nieuw beleids-
plan van de Raad voor de Journalistiek

Raad voor de Journalistiek Vergelijkend onderzoek

  2008 2007
Klachten  
Ingediende klachten  86, waarvan 7 ingetrokken 80, waarvan 3 ingetrokken
Niet doorgezette klachten5 8
Bemiddeling  7, waarvan 4 geslaagd en 
  3 niet geslaagd -
Zittingen  
Aantal zittingen  18 19
Behandelde klachten 73 87
Aantal uitspraken  68 84
Overloop van voorgaand jaar 5 2

Uitspraken  
Gegrond  15 26
Deels gegrond  11 14
Ongegrond  32 38
Niet-ontvankelijk   9 5
Ontvankelijk tussenbeslissing - 1
Onthouding oordeel  4 5
Onbevoegd  4 3

Nb. Het aantal uitgesplitste oordelen komt niet overeen met het totaal aantal uitspraken per jaar, omdat in een aantal zaken een 'dubbel' 
oordeel is uitgesproken (bv. deels niet-ontvankelijk en deels (on)gegrond).

Raad voor de Journalistiek in cijfers  
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Bronbescherming

voorkomende probleem van telefoon-
taps en het opvragen van mail- en 
telefoongegevens. Ook uit de NVJ 
kritiek op de ruim geformuleerde uit-
zonderingsgronden in de conceptwet. 
Het doorbreken van het brongeheim 
‘in het belang van de staatsveiligheid’ 
is een risicovol begrip.
Naar verwachting zal in de loop van 
2009 het wetsvoorstel met de nota’s 
van de NVJ en het genootschap in de 
Tweede Kamer worden behandeld. 
In de bekendste bronbeschermings-
kwestie van de afgelopen jaren, de 
zaak van De Telegraaf-journalisten 
Bart Mos en Joost De Haas komt de 
Hoge Raad in de zomer van 2008 tot 
een teleurstellende uitspraak. Een 
duidelijk verbod op het volgen en af-
luisteren van journalisten, het meest 
fundamentele punt, wordt niet uit-
gesproken. Dit is reden voor de NVJ, 
TMG, het Genootschap van Hoofdre-
dacteuren en de betrokken journalis-
ten om de zaak voor te leggen aan het 
Europese Hof van Justitie. De FNV en 
het Persvrijheidsfonds ondersteunen 
deze kostbare procedure. 

Eind 2007 wordt door de minister van 
justitie Hirsch Ballin aangekondigd 
dat uiterlijk in het voorjaar van 2008 
het wetsontwerp bronbescherming 
voor journalisten klaar is. Maar jour-
nalistieke deadlines gelden niet in 
Den Haag. Pas in het late najaar wordt 
een eerste officieel concept gepre-
senteerd. Daaraan is een aantal con-
sultatierondes voorafgegaan. Hierbij 
krijgen de NVJ en het Nederlands 
Genootschap van Hoofdredacteuren 
de kans om te benadrukken wat in 
elk geval niet in de wet terecht mag 
komen. De grootste angst betreft een 
uitputtende en enge definitie van het 
journalistieke vak. Die definitie zou 
ertoe kunnen leiden dat ook ethische 
regels, verdergaand dan de bestaande 
wet- en regelgeving, aan deze wet ge-
koppeld zouden kunnen worden. 
Die zorg wordt opgepikt. In het eerste 
concept voor de wet is de journalis-
tieke definitie niet opgenomen. Wel 
is de NVJ teleurgesteld over de smalle 
reikwijdte van de wet. Die lijkt vooral 
geënt op de zelden voorkomende gij-
zelingskwesties en niet op het vaker 

ap
ril bevatten staatsgeheime informatie over topcrimineel Mink K., waarover de krant in januari 2006 publiceerde. 

28  De NVJ dreigt met een kort geding tegen L1-directeur Rob Stevens als hij niet uiterlijk 31 maart gemaakte CAO-afspra-
ken nakomt. De NVJ heeft directeur Stevens meerdere malen gewezen op het feit dat voorafgaand aan een reorganisa-
tie een uitgewerkt plan met maatregelen en personele gevolgen moet worden voorgelegd. Dit is niet gebeurd. 

28  De Deense cartoonist Kurt Westergaard eist dat zijn cartoon wordt verwijderd uit de film Fitna van Geert Wilders. Wester-
gaard, die wordt bijgestaan door een advocaat van de NVJ, spant een kort geding aan als Wilders medewerking weigert.

31 Geert Wilders verwijdert de Mohammed-spotprent van de Deense cartoonist Kurt Westergaard uit de film Fitna. De NVJ staat de 
cartoonist bij en is verheugd over de uitkomst en vervolgt de onderhandelingen over een schadevergoeding voor Westergaard.

1  Freelance journalisten krijgen een schadevergoeding van PCM omdat de uitgeverij zonder hun toestemming berichten had 

Bronbescherming Conceptwet

De NVJ voert in oktober overleg met de 
voorzitter van de Raad van Hoofdcom-
missarissen van Politie. Vanaf 1 januari 
2009 wordt het meldsysteem P2000 
stapsgewijs landelijk ingevoerd. Daar-
bij is de toezegging gedaan dat per 1 
juli 2009 het systeem in alle 26 regio’s 
moet draaien.
Voorafgaand aan de definitieve invoe-

ring draaide in 2007 de pilot P2000 in 
de regio Rijnmond. De presentatie van 
de pilot bleek een succes voor zowel 
NVJ en een aantal journalisten. 
Het systeem zal vanaf 1 januari gefa-
seerd worden ingevoerd omdat nog 
niet alle regio’s zijn ingericht op deze 
persalarmering. Er wordt een half jaar 
uitgetrokken voordat P2000 daadwer-

P2000  Landelijke invoering
kelijk gaat functioneren. 
In 2008 ontvangt de NVJ een overzicht 
van de planning, waarmee de ervarin-
gen van de journalisten in de regio’s 
waar het systeem in gang is gezet,  
gepeild kan worden. Er komt een  
eindevaluatie met NVJ en de voorzitter 
van Hoofdcommissarissen om verbe-
terpunten aan te kunnen brengen.

24 april, en het debat op 13 december 
naar aanleiding van de presentatie 
van het nieuwe beleidsplan van de 
Raad voor de Journalistiek. Op www.
mediadebat.nl zijn uitgebreide ver-
slagen te vinden van deze debatten.
In 2008 is begonnen om via soci-
ale netwerken als Internet, Twitter, 
YouTube en Flickr meer mensen te 
betrekken bij de bijeenkomsten. In 
het jaar 2009 zullen deze en andere 
mogelijkheden verder worden onder-
zocht en benut.

MediaDebat is één van de partijen 
in het Drieluik Zelfregulering, naast 
de Raad voor de Journalistiek en de 
Nederlandse Nieuwsmonitor (weten-
schappelijk onderzoek, Universiteit 
van Amsterdam) en wordt in 2008 
(ook financieel) ondersteund door 
NVJ, NDP, Stichting ROOS, RTL-Nieuws, 
NOS-Nieuws, Stichting Democratie 
en Media, ministerie van OC & W.

NVF fotojournalisten

Met het onderzoek Fotojournalistiek in Perspectief wil de 
sectie  NVF fotojournalisten antwoord krijgen op de vraag 
wat de toekomstkansen zijn voor de fotojournalist.

Ellie Speet, secretaris sectie NVF fotojournalisten: ‘Digita-
lisering van de fotografie biedt weliswaar nieuwe uitda- 
gingen voor de professional maar levert ook een nieuwe 
vorm van concurrentie op, de zogenoemde burgerjourna-
listiek. De vraag is of professionele fotografen nog gemak-
kelijk hun werk gepubliceerd krijgen, en vooral, voor een re-
delijk tarief. Het gevoel heerst dat sommige media minder 
waarde lijken te hechten aan kwaliteit.  
Met het onderzoek Fotojournalistiek 
in Perspectief willen we antwoord 
krijgen op de vraag wat de toekomst-
kansen zijn voor de fotojournalist. De 
beroepspraktijk verandert door ont-
wikkelingen zoals marktdruk en di-
gitalisering. Waar dit toe leidt is heel 
lastig te voorspellen. Het onderzoek is 
in september begonnen en wordt uit-
gevoerd door dr. A.R.J. Pleijter van de 
Universiteit Leiden en door prof. drs. 
F. Gierstberg van Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Om het onderzoek te laten 
slagen hebben we zo veel mogelijk fo-
tojournalisten, leden en niet-leden van 
NVF fotojournalisten aangespoord om 
deel te nemen aan het onderzoek. Zij 
kregen vragen te beantwoorden zoals: 
hoe kijkt de fotojournalist aan tegen 
zijn beroepspraktijk? Hoe oordeelt hij 
over burgerjournalistiek? En, moet de fotograaf zich multi-
mediaal ontwikkelen? Het onderzoek wordt in het voorjaar 
van 2009 afgerond.

Het moet in ieder geval niet de kant opgaan van het opleg-
gen van eenzijdige voorwaarden die erg nadelig zijn voor 
fotojournalisten. Het lijkt een trend te worden om free-
lance fotojournalisten allerlei beperkingen op te leggen 
zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat. 
Eind 2008 ontvingen fotografen van Telegraaf Media Groep 
een overeenkomst waarin stond dat de opdrachtgever de 
foto’s voortaan onbeperkt mag hergebruiken, ook materi-
aal dat in het verleden is geleverd. De freelancers werden 
bovendien beperkt in hun vrijheid om in de regio voor an-
dere opdrachtgevers te werken. Ook andere uitgevers, zoals 
AD Nieuwsmedia en Wegener, leggen hun freelancers dit 

soort beperkende voorwaarden op. Het nieuws heeft tot 
een storm van boze reacties geleid. Wij hebben vanuit de 
sectie geadviseerd om deze contracten niet te onderteke-
nen. Samen met NVJ-advocaat Siep van der Galiën hebben 
we een gesprek gehad bij TMG maar uit de verdedigende 
reacties van TMG in de pers bleek dat ze zelf ook schrokken 
van de negatieve publiciteit die deze actie hen opleverde. 
Het was voor ons een steun in de rug om onze leden een al-
ternatieve versie voor een contract voor te kunnen houden 
waarin hun rechten wel behouden bleven. 
Op 13 december organiseerde de sectie een netwerkbijeen-
komst waar de jonge freelance fotojournalisten Cynthia 

Boll, Joël van Houdt en Harmen de Jong vertelden over de 
keuzes die zij maken en de doelen die zij willen bereiken. Zij 
deden dit aan de hand van zelfgekozen foto’s. De verschil-
lende foto’s illustreerden verschillende tempo’s: het snelle 
nieuws, langlopende reportages en verstilde beelden. 
Afgelopen najaar kwam Joël van Houdt in het nieuws toen 
hij samen met 28 illegale immigranten aan boord van een 
sloep klom en zo’n 30 uur later op het eilandje La Graciosa 
werd opgepakt. Zijn overtocht maakte deel uit van een 
langlopend project waarbij hij een Marokkaanse jongen 
volgt bij zijn pogingen om Europa te bereiken. NVF foto-
journalisten onderhield gedurende die maanden contacten 
met de Spaanse journalistenbond en IFJ om zodoende druk 
uit te oefenen. Uiteindelijk heeft Van Houdt zijn materiaal 
ongeschonden teruggekregen.’

Onderzoek naar beroepspraktijk

Foto: Jaap de Boer
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Persvrijheid

De NVJ en vakblad De Journalist vra-
gen de aandacht voor het doodvon-
nis dat de jonge Afghaanse journalist 
Sayed Parwez Kambakhsh boven het 
hoofd hangt als gevolg van de publi-
catie van een aantal Islam-kritische 
stukken. Binnen enkele dagen worden 
op Villamedia meer dan 1500 hand-
tekeningen verzameld, die aan de Af-
ghaanse consul in Den Haag worden 
overhandigd. Ook wordt met het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken ge-
sproken over diplomatieke druk, die op 
president Karzai zou moeten worden 
uitgeoefend om dit vonnis te herroe-
pen. 
Een maand later komt Yaqub Ibrahimi, 
de broer van Kambakhs en een bekend 
kritisch journalist in Afghanistan op 

uitnodiging van de NVJ naar Neder-
land om aandacht te vragen voor de 
zaak. In een debat in Internationaal 
Perscentrum Nieuwspoort waaraan 
journalisten en politici deelnemen, 
benadrukt hij de heikele positie voor 
journalisten in het door Nederland mi-
litair gesteunde Afghanistan. In maart 
wordt het doodvonnis in hoger beroep 
omgezet in een gevangenisstraf van 
20 jaar. Opnieuw vraagt de NVJ aan 
Buitenlandse Zaken om actie te on-
dernemen om een verdere detentie 
van Kambakhsh te voorkomen. Het 
ministerie zegt toe dat in alle contac-
ten met Afghanistan hierop zal wor-
den aangedrongen. Kambakhsh zit 
echter nog altijd vast.

Het journalistieke dieptepunt van 
2008 vormt de brute bomaanslag in 
Gori, waarbij RTL-cameraman Stan 
Storimans om het leven komt en RTL-
correspondent Jeroen Akkermans en 
een Israëlische journalist gewond ra-
ken. 
De RTL-redactie is verslagen door het 
nieuws. Storimans, een zeer ervaren 
en gewaardeerde cameraman, die veel 
internationaal werk heeft gedaan, laat 
een vrouw en twee kinderen achter. 
Hij wordt in Nederland onder grote 
journalistieke belangstelling begra-
ven. Buiten de kerk vormen in totaal 41 
cameramannen een erehaag voor hun 
vakgenoot.
De exacte toedracht en herkomst van 

de bom blijft in eerste instantie ondui-
delijk. Georgië en Rusland beschuldi-
gen elkaar, maar wel is snel duidelijk 
dat er geen enkele militaire aanleiding 
is voor het werpen van de bom. 
De NVJ en RTL dringen aan op een on-
afhankelijk onderzoek, dat korte tijd 
later door minister Verhagen wordt 
toegezegd. Twee maanden later volgt 
een rapportage waaruit blijkt dat het 
een clusterbom van Russische make-
lij betreft, door Rusland afgevuurd op 
klaarlichte dag in een stad zonder mi-
litaire doelen. 
Het is nog onduidelijk of RTL en de  
familie van Stan Storimans een pro- 
cedure tegen Rusland willen voortzet-
ten. 

Gregorius Nekschot
Vrijheid van  
meningsuiting in  
het geding
De NVJ heeft bij het OM haar zorg 
overgebracht over de aanhouding 
van cartoonist ‘Gregorius Nekschot’. 
Pas na ruim 24 uur wordt de cartoo-
nist vrijgelaten. Iemand zonder enig 
rechtelijk oordeel meer dan 24 uur 
vastzetten is een kwestie waarbij de 
vrijheid van meningsuiting in het ge-
ding is.

Ilvy Njiokiktjien
Geweldsincident
De NVJ neemt het foto-incident 
tegenover Ilvy Njiokiktjien zeer hoog 
op. Alleen al de laatste twee jaar zijn 
zo’n 23 geweldsincidenten tegenover 
Nederlandse (foto)journalisten/ 
cameramensen bij de NVJ gemeld 
of anderszins bekend geworden. In 
2009 zullen de uitkomsten van een 
onderzoek van prof. Bovenkerk naar 
geweldsincidenten tegen journalis-
ten bekend gemaakt worden.

zelfcensuur opleggen. Daarom doet 
China dat zelf – overigens met zo’n 
vijftig andere landen - via eigen inter-
net service providers. Zo zijn websites 
over Tibet nauwelijks te vinden. Zoek-
termen zoals democratie, seksueel 
overdraagbare ziekten en recht leve-
ren ook weinig op. Websites die wor-
den geblokkeerd krijg je gewoonweg 
niet te zien en op de vraag of er wordt 
gefilterd wordt simpelweg ontken-
nend gereageerd. 

Lichtpuntjes
Ondanks alle voorbeelden hoe pers-
vrijheid met voeten wordt getreden, 
ziet Zittrain wel een paar lichtpunt-
jes. Freedom House concludeert in 
de jaarcijfers dat het slecht gesteld 
is met de persvrijheid. Maar journa-
listen laten van zich horen. Het wordt 
in China, maar ook in het Midden-
Oosten, makkelijker om berichten te 
ontvangen of de wereld in te brengen. 
Dankzij internet.

verzoek verwijderd en voor het ge-
mak ook uit de Franse versie. Want 
alles wat uit .de wordt verwijderd, 
wordt ook geschrapt in .fr. Duitsland 
en Frankrijk als gezamenlijke instel-
lers van censuur.
Via Microsoft’s MSN Spaces kun je 
bloggen, vervolgt Zittrain, maar als 
je in China onder de titels Ilovefree-
domofspeech, humanrights of demo-
cracy een blog wil starten, ontvang je 
het volgende bericht: ‘you must enter 
a title for your space that cannot con-
tain profanity. Please type a different 
title’. Tik je Mythoughtsontheworld, 
dan is dat weer geen enkel probleem. 
Niettemin kreeg Microsoft veel kritiek 
over zich heen. 

Ontvanger
Als de bron – de zender - niet kan wor-
den tegengehouden dan kan altijd 
nog de bestemming – de ontvanger 
- worden onthouden van informatie. 
China kan niemand in het buitenland 

Op 3 mei wordt voor de zesde keer de 
Dag van de Persvrijheid gehouden, 
ditmaal in het European Journalism 
Centre in Maastricht. Het thema van 
de dag is Internet en Persvrijheid. In-
ternet biedt kansen maar ook bedrei-
gingen voor de persvrijheid. Persvrij-
heidgrenzen zijn niet meer nationaal 
afgebakend. De vraag is wie bepaalt 
of informatie al dan niet vindbaar is. 
De Persvrijheidlezing over dit thema 
wordt uitgesproken door Jonathan 
Zittrain, hoogleraar Internetbeheer 
en -regulering aan de universiteit van 
Oxford en hoogleraar Rechten aan de 
Harvard Law School. Zittrain is tevens 
auteur van auteur van ‘The future of 
internet… and how to stop it’. 

Wereldwijd
Nieuws uit de krant of van televisie is 
dankzij internet wereldwijd beschik-
baar, zegt Zittrain. Maar censuur is 
van alle tijden en alle media, dus ook 
van internet. Dat gebeurt bij de bron 
via intimidatie door overheden, maar 
ook de makers zelf kunnen er wat van. 
Media zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
bepaalde artikelen niet in andere lan-
den te lezen zijn omdat een kwestie 
gevoelig kan liggen. Een ander voor-
beeld is Google. Als je op Google.com 
het woord Stormfront intikt kom je 
uit bij een neo-fascistische organi-
satie. Zoek je echter in Duitsland op 
Google.com – hier kom je automa-
tisch op als je in Duitsland Google.
de intikt - is de hit nergens meer te 
vinden. Google heeft Stormfront op 

aprilap
ril opgenomen in een persdatabank, zo oordeelt de rechtbank in Utrecht. De journalisten krijgen 2 procent van het oorspronke-

lijke honorarium, met een opslag van 0,5 procent als compensatie voor de geleden schade. De procedure liep al sinds 2000.

8  De NVJ praat met de Limburgse omroep L1 Radio&TV. Er wordt daar gereorganiseerd, vindt de NVJ. De omroepdirectie 
meent dat er geen sprake is van een reorganisatie, omdat er slechts een vrijwillige vertrekregeling in het leven is 
geroepen. 

8  Bij de Amsterdamse stadszender AT5 wordt een principeakkoord voor een nieuwe CAO bereikt. In de voorgestelde CAO 
gaan de salarissen per 1 mei met 3 procent omhoog. De salaristabel, die ten onrechte sinds 2003 niet was aangepast, 
zal met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd.

10  Omroepjournalisten worden te laag ingeschaald is de conclusie van een enquête. In de CAO is een nieuw systeem van 
functiewaardering ingevoerd. Journalisten met veel ervaring kunnen nu in een hogere salarisschaal komen, zonder dat ze 

leidinggevende taken hoeven te hebben. Werkgevers zouden de afspraken hierover niet of nauwelijks hebben uitgevoerd.

15  Uitgever Audax maakt bekend dat opinieblad HP/De Tijd overgaat naar een tweewekelijkse verschijning. HP/De Tijd 
staat niet achter het plan. Als gevolg van de wijzigingen zou ook 30 procent van de redacteuren moeten verdwijnen.

18  De NVJ houdt een ledenraadpleging bij L1 Radio&TV over de voorgenomen reorganisatie. 

18 Pas afgestudeerde journalisten kunnen zich weer aanmelden voor het Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten.  
Er zijn 21 uitgeverijen die meedoen aan het door werkgevers gesubsidieerde werkervaringsproject. 

29 Villamedia is vernieuwd. De opmaak is frisser en rustiger. De nieuws- en opleidingenkaart is gemoderniseerd en kan 
oneindig veel meer informatie bevatten dan het oude, statische overzicht. Vacatures en vaknieuws zijn stukken overzich-
telijker geworden. 

Persvrijheidlezing  Censuur bij de bron, censuur bij de bestemming Georgië  Dood Stan Storimans

Afghanistan  Doodvonnis Kambakhsh

Bronbescherming
Procedure Mos en De Haas
naar Europees Hof
De NVJ, TMG, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en De Tele-
graaf-journalisten Bart Mos en Joost De Haas leggen hun zaak voor aan het 
Europese Hof van Justitie. Het Persvrijheidfonds en FNV ondersteunen de pro-
cedure. De reden is dat in de uitspraak van de Hoge Raad niet is uitgesproken 
dat er een duidelijk verbod komt op het volgen en afluisteren van journalisten. 



pagina 14  Jaarverslag 2008 NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten Jaarverslag 2008 NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten  pagina 15

sectie Plus+

Stichting Nieuwswaarde
Lira en Pictoright
Stichting Nieuwswaarde heeft in de 
afgelopen jaren een naam weten 
op te bouwen als de collectieve au-
teursrechtenorganisatie voor free-
lance (foto)journalisten. De stichting 
ontvangt en verdeelt de collectieve 
auteursrechtgelden, zoals leenrecht 
(bibliotheken), reprorecht (kopiëren 
uit dagbladen en publiekstijdschrif-
ten) en thuiskopie (kopiëren van uit-
gezonden actualiteitprogramma’s). 
In het belang van ongeveer 2000 
aangesloten freelance journalisten 
en meer dan 650 fotojournalisten 
worden onderhandelingen gevoerd 
en auteursrechtgelden verdeeld. Het 
bestuur van Nieuwswaarde richt zich 
in 2008 op verdere samenwerking 
met andere collectieve auteursrech-
tenorganisaties om zo te komen tot 
een grotere en krachtigere partij, die 
minder overheadkosten  in rekening 
hoeft te brengen en een stevige vuist 
kan maken voor alle makers in Neder-
land. Alle Nieuwswaarde activiteiten 
worden per 1 januari 2009 overge-
nomen door de Stichting Lira. Voor 
fotojournalisten is dit Pictoright. Een 
eerste voorwaarde is dat de auteurs-
rechtelijke belangen van freelance 
(foto)journalisten goed gewaarborgd 
zullen worden, ondermeer door de 
bestuurlijke betrokkenheid van de 
sectie Freelance van de NVJ in de 
nieuw te vormen organisaties. 

Pieter Waterdrinker spreekt op 22 september de negende Sander Thoenes-le-
zing uit, ter nagedachtenis van Sander Thoenes die in 1999 bij de uitoefening 
van zijn werk als journalist in Oost-Timor werd gedood. Waterdrinker spreekt 
over de persvrijheid in Rusland. Hij woont er sinds 1996, schrijft freelance voor 
diverse kranten en tijdschriften en is een regelmatige gast op de Russische 
televisie. 

Waarheidsvinding
Waterdrinker vraagt zich in zijn rede af of de methode van hoor en weder-
hoor, door Joris Luyendijk gesteld als onmogelijk in een dictatuur, wel cruciaal 
is voor waarheidsvinding. ‘Volgens mij komt ook veel neer op de “vent” door 
wiens ogen we meekijken. En niet te vergeten: op de vorm.’ Als schrijver en als 
verslaggever voelt Waterdrinker zich in Rusland volkomen vrij. Officieel is niets 
mogelijk, maar tegelijkertijd is alles mogelijk. ‘Een belangrijk voordeel is dat 
politieke correctheid onder de bevolking vrijwel volledig ontbreekt.’ 
De nadruk die Joris Luyendijk legt op het bijna onmogelijke doel om in een dic-
tatuur feiten te achterhalen en te controleren, zou de indruk kunnen wekken 
dat aan die methode in Nederland veel waarde wordt gehecht, aldus Water-
drinker. Hij vraagt het zich af. ‘Als we de huidige Nederlandse journalistiek be-
kijken dan zijn het juist degenen die zich niet met het verzamelen en checken 
van feiten bezig houden, maar vooral meningen geven, die de canon aanvoe-
ren. Eigenlijk, zou je kunnen zeggen, staat de methode van het verzamelen en 
controleren van feiten in het Nederlandse journalistieke bedrijf helemaal niet 
in zo’n hoog aanzien. Als een correspondent, zoals in het geval van de democra-
tische autocratie Rusland, eigenlijk niet of nauwelijks kan worden afgerekend 
op het verstrekken van juiste feiten, wat blijft er dan over? Ik denk één heel 
belangrijk ding: de primaire waarneming, waarbij “vent” en vorm hand in hand 
gaan.’ 

Waardering
De tragedies met Stan Storimans, Sander Thoenes en zij die hen voorgingen, 
tonen volgens Waterdrinker aan dat werkelijke waardering veelal pas komt als 
het te laat is. ‘Een waardering die ze misschien liever hadden gehad toen ze nog 
in leven waren. Hoofdredacties moeten zich te midden van de wervelstorm van 
bezuinigingen bewust blijven van hun morele verantwoordelijkheid: het uit-
blijven van botte pech in je leven kun je bij geen enkel filiaal op aarde verkrij-
gen - maar verzekeringen, kogelvrije vesten en fatsoenlijke honoreringen wel.’ 

meionbegrijpelijk dat deze schat in snel tempo bij het grof vuil wordt gezet. De ene afslanking van redacties volgt immers 
op de andere, puur uit kostenoverwegingen. 

3  Huub Elzerman is de nieuwe voorzitter van NVJ. Hij volgt Joop Daalmeijer op, die aftrad nadat hij directeur bij de NPS werd.

16  De NVJ heeft bij het OM haar zorg overgebracht over de aanhouding van cartoonist 'Gregorius Nekschot'. Pas na ruim 
24 uur wordt de cartoonist vrijgelaten. 

19  Ook collega-cartoonisten van Gregorius Nekschot reageren in De Telegraaf woedend en verontwaardigd over de actie van 
het Openbaar Ministerie (OM) en vrezen verdere censuur.

20  De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor SBS Productions verlopen uiterst stroef. SBS heeft de NVJ een eindbod 
gedaan dat ver achter blijft bij wat er elders in de mediasector aan arbeidsvoorwaarden wordt afgesproken. 

Sander Thoenes-lezing  Persvrijheid in Rusland

De sectie Plus+ besteedt aandacht 
aan de belangen van oudere journa-
listen. De sectie is tevens een ontmoe-
tingspunt voor deze leden.

Albert Hoogkamer, secretaris en Dick 
Oosterbaan, voorzitter: ‘De sectie 
Plus+ van de NVJ heeft in het tweede 
jaar van haar bestaan haar doelstel-
lingen actief nagestreefd. Enerzijds is 
het de bedoeling van deze sectie aan-
dacht te besteden aan de belangen 
van oudere journalisten, - vutters en 
gepensioneerden -, waarbij het zowel 
gaat om algemene als individuele be-
langen. Anderzijds wil de sectie een 
ontmoetingspunt zijn voor deze le-
den. Gebleken is dat nog niet alle be-
langhebbende NVJ-leden en anderen 
op de hoogte zijn van het bestaan van 
deze nieuwe sectie. 
In het verslagjaar hield de sectie twee 
ledenvergaderingen. De eerste bij Het 
Financieële Dagblad, de tweede bij de 
Leeuwarder Courant. Zo’n 30 leden 
woonden deze ledenvergaderingen 
bij. Beide bijeenkomsten waren een 
succes. Zowel de rondleiding bij Het 
Financieële Dagblad als bij de Leeu-
warder Courant, waar de persen draai-
den, viel in goede aarde. In de huis-
houdelijke vergaderingen die aan de 
rondleidingen voorafgingen, kwamen 
ondermeer de coaching van jonge col-
lega’s aan de orde en de pensioenpro-
blemen. In de tweede ledenvergade-
ring was er een discussie tussen Hans 
Roodenburg en Bianca Rootsaert over 
het thema: oudere journalisten achter 
de geraniums?
Het bestuur vergaderde in 2008 drie 
keer op het secretariaat van de NVJ 
in Amsterdam. Ook in deze vergade-
ringen waren de hoofdmoten van de 
agenda coaching en pensioenen.

In januari hebben we een bespreking 
gehad met de werkgroep coaching. 

Dit jaar kwam de coaching van jonge 
collega’s effectief op gang. Met name 
betrof dit de begeleiding voor een ar-
tikel in De Journalist in het kader van 
Masterclass. Het aanbod is nog wat 
beperkt. Vera Illes, Maria Hendriks, 
Tia Lücker, Wim Teeuwen en Dick Toet 
hebben enkele collega’s een rugge-
steun gegeven in de vorm van know-
how en netwerken. De resultaten 
hiervan kregen de lezers van De Jour-
nalist voorgeschoteld.
De ervaring bij deze coaching was 
dat er een overvloed aan goede wil 
was, maar dat het soms ontbrak aan 
een geschikt onderwerp. Men wil wel, 
maar weet niet over welk geschikt on-
derwerp men zou kunnen schrijven. In 
sommige gevallen was de taalbeheer-
sing beperkt tot onvoldoende. Buiten 
deze coaching in het kader van Mas-
terclass is niet gebleken dat gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid 
om een oudere, ervaren collega te 
raadplegen. Dick Oosterbaan en John 

van Miltenburg hielden zich intensief 
met de pensioenen bezig. Door de kre-
dietcrisis en de koersverlagingen op 
de beurzen kwamen diverse pensioen-
fondsen in zwaar weer terecht. Een 
gevolg hiervan was dat zij niet meer 
konden voldoen aan de eisen van een 
voldoende ‘buffer’ ter bescherming 
van de pensioengelden. Verreweg de 
meeste pensioenfondsen zaten zo 
moeilijk dat van een indexering per 1 
januari 2009 moest worden afgezien. 
Op de website van de NVJ heeft Dick 
Oosterbaan de belangrijkste vragen 
over de pensioenen beantwoord.’ 

Coaching en pensioenen

'De ervaring bij coaching was 
dat er goede wil is,

 maar nog weinig geschikte
 onderwerpen'

China Na de spelen
Mensenrechtenorganisatie Amnesty In- 
ternational organiseert in samenwer-
king met de NVJ op 31 oktober een 
bijeenkomst over de effecten van de 
Olympische Spelen op de mensenrech-
tensituatie in China. Remco Tanis, cor-
respondent GPD in China, maakt voor 
De Journalist de balans op. Voor buiten-
landse journalisten is de situatie verbe-
terd, stelt hij. Correspondenten mogen 
vrijwel het hele land door reizen en zijn 
vrij om te interviewen wie ze willen. 
Maar in de praktijk blijken regionale 
en lokale overheden lang niet altijd be-
kend met de versoepelde regels. Pers-
vrijheid voor de Chinese journalisten is 
overigens nog steeds beperkt. Er heerst 
strenge censuur. 
Met de mensenrechten is het nog even 
slecht gesteld, aldus Tanis. In het jaar 
voorafgaand aan de Olympische Spe-
len zijn meer dissidenten opgepakt dan 
daarvoor. Lastpakken werden Peking 
uitgezet zodat ze geen problemen kon-
den veroorzaken tijdens de Spelen. 
De gids ‘De andere kant van de medail-
le’, de speciale uitgave voor Nederland-
se journalisten die tijdens de Spelen in 
China werken. Tanis doet een aantal 
aanbevelingen aan onder andere de 
NVJ en Amnesty International: 
- Hulp bieden aan Chinese journalisten 

die berichten over misstanden. 
- Formele klachten blijven indienen 

over de behandeling van zowel Chi-
nese als buitenlandse journalisten.

- Blijven voorlichten over China en de 
persvrijheid en journalisten van infor-
matie voorzien, ook over het werken 
in China.

Auteursrechten

3 Op de Internationale Dag van de Persvrij-
heid organiseert de NVJ een debat onder 
de titel 'Internet en persvrijheid: Volstrekte 
vrijheid of digitale dictatuur?' De jaarlijkse 
Persvrijheidlezing wordt gehouden door 
Jonathan Zittrain, professor in Internet 
Governance and Regulation  aan de 
Oxford University en Harvard Law School. 

3   Waarnemend NVJ-voorzitter Bert de Jong 
zegt in zijn jaarrede dat uitgevers en 
omroepbazen zich moeten realiseren dat 
ze een schat in handen hebben. Het is 
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sectie Omroep

De Deense cartoonist Kurt Wester-
gaard maakt bezwaar tegen het ge-
bruik van zijn Mohammed-cartoon 
in de film Fitna van Geert Wilders. In 
het tv-programma NOVA zegt Wes-
tergaard dat Wilders diefstal heeft 
gepleegd en het copyright heeft 
geschonden. Wilders gebruikte in 
zijn film een prent van Westergaard, 
waarop Mohammed is afgebeeld 
met een bom in zijn tulband. Wes-
tergaard, bijgestaan door één van 
de advocaten van de NVJ, dreigt met 
kort geding. Geert Wilders verwijdert 
vervolgens de spotprent. Algemeen 

secretaris Thomas Bruning noemt 
in NRC Handelsblad de verwijdering 
logisch. Wilders pleegt inbreuk op 
auteursrechten. De maker moet zelf 
kunnen beslissen in welke vorm zijn 
tekening wordt gebruikt. Er is geen 
toestemming gevraagd aan de au-
teursrechthebbende. Wilders zegt 
dat de film vanaf nu geen cartoon 
meer bevat. De NVJ eist dat Wilders 
ook de oorspronkelijke versies - die 
op internet een eigen leven zijn gaan 
leiden – verwijdert en bedingt voor 
Westergaard een schadevergoeding 
van 7500 euro.

De NVJ biedt sinds 4 september haar freelance leden hulp bij het opsporen 
van hun artikelen die op internet zonder toestemming worden gebruikt. Met 
de zoeksoftware van de NVJ kunnen freelancers zelf eenvoudig plagiaat of au-
teursrechtinbreuk opsporen.
Door middel van een inlogcode krijgen zij toegang tot hun eigen documen-
tenmap waarin ze artikelen kunnen uploaden. Die artikelen worden in de da-
tabase opgeslagen en door de zoeksoftware op plagiaat gecheckt. Wanneer de 
gebruiker plagiaat heeft geconstateerd, kan men zelf degene aanspreken die 
het werk zonder toestemming openbaar heeft gemaakt.
De freelancer kan dit doen middels het sturen van een brief of e-mail. Hier-
voor is een tekstvoorbeeld beschikbaar die men kan downloaden: aansprake-
lijkheidstelling wegens auteursrechtschending. In deze brief kan de freelancer 
een volledige schadevergoeding vorderen, of een voorstel doen voor het beta-
len van een schikkingsbedrag. Wanneer er geen of geen afdoende reactie volgt, 
kan de freelancer zich wenden tot de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. 
Van de nieuwe dienst wordt veel gebruik gemaakt. Binnen twee maanden 
raadplegen bijna 300 journalisten de Plagiaatopsporingsdienst. De NVJ vangt 
eind 2008 aan met een gebruikersonderzoek. Zij wil weten hoe vaak de gebrui-
kers tot nu toe daadwerkelijk auteursrechtschending hebben opgespoord. Ook 
wordt uitgezocht welk soort informatie relatief vaker wordt gekopieerd. 

me
i 20 In het Muziekgebouw aan 't IJ worden voor de tweede maal de jaarprijzen voor de journalistiek uitgereikt. De jury vindt 

het niveau van de 288 inzendingen over het algemeen hoog.

20  Driekwart van de pas afgestudeerde journalisten beoordelen de journalistieke opleiding die zij hebben gevolgd als 
waardevol. Vierenveertig procent van de hoofdredacteuren vindt het niveau van starters matig of zelfs onvoldoende. Dit 
blijkt uit onderzoek van de NVJ, het Nederlands Uitgevers Verbond en de erkende scholen voor journalistiek. 

21  De premie die journalisten hebben gestort voor het WAO-hiaat wordt teruggestort. Voor degenen die vallen onder de 
CAO Tijdschriften gaat het om de periode 2003/2004; journalisten bij dagbladen, huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen 
krijgen de premie over 2004/2005 terug. De reden is dat het aantal arbeidsongeschikten sterk is teruggedrongen. 

21 De sectie Omroep organiseert een debat in theater Desmet in Amsterdam over de macht van de kijkcijfers. Centraal staat 
de vraag in hoeverre het nieuws wordt beïnvloed door de smaak en wensen van de kijker en luisteraar. Het jaar 2008 stond in het teken van 

het binnenkrijgen van de gegevens 
over flexcontracten, een peiling over 
het nieuwe functiewaarderings- 
systeem uit de laatste CAO en over 
het samengaan van de sectie Lande-
lijke en Regionale Omroep in één sec-
tie Omroep.

Sander ’t Sas, voorzitter: ‘Een van de 
belangrijkste afspraken uit de om-
roep-CAO was het beperken van het 
aantal flexibele contracten. Dat wil 
zeggen dat bij de vaste programma’s 
met een lange doorlooptijd 90 pro-
cent in vaste dienst moet zijn en bij de 
overige programma’s 70 procent. Het 
grote probleem is dat teveel omroep-
mensen een tijdelijk contract krijgen. 
Er moest uiteindelijk met dagvaar-
dingen worden gedreigd om een aan-
tal omroepen zo ver te krijgen dat zij 
zich houden aan de CAO-bepaling. Uit 
gesprekken met de directie van TROS 
en BNN bleek dat zij de bepaling in 
de CAO niet hebben begrepen. Het 
is vooral triest dat een CAO-afspraak 
steeds opnieuw voor problemen zorgt. 
Ik merk wel dat steeds meer omroe-
pen begrijpen dat een eigen identiteit 
steeds belangrijker wordt. Mensen 
aan je binden, zorgt voor een grotere 
inzet. Je ziet bij sommige omroepen 
die kentering. 

Enquête inschaling loongebouw
De sectie heeft een enquête gehouden 
onder haar leden om te onderzoeken 
of de werkgevers in de publieke om-
roep zich wel houden aan het nieuwe 
functiewaarderingssysteem uit de 
laatste CAO. De NVJ kreeg veel klach-
ten binnen. Het aantal loonschalen is 
vergroot waardoor er meer rekening 
kan worden gehouden met kennis en 
kunde van specifieke medewerkers. 
Journalisten met veel ervaring kun-
nen nu in een hogere salarisschaal ko-

men, zonder dat ze leidinggevende ta-
ken hoeven te hebben. Uit de enquête 
bleek dat omroepjournalisten te laag 
worden ingeschaald. Mensen gaven 
aan niet opnieuw ingedeeld te zijn of 
waren het niet eens met de indeling. 
Werkgevers zouden de afspraken hier-
over niet of nauwelijks hebben uitge-
voerd.
Als medewerkers het niet eens zijn 
kunnen zij naar de beroepscommissie 
inschaling. Als het om de eigen posi-
tie gaat zijn journalisten vaak slecht 
geïnformeerd. De sectie Omroep wil 
daarom een brochure uitbrengen 
waarin de inschaling en de rechten 
en plichten worden toegelicht. We 
zullen ook bijeenkomsten organise-
ren. Omroepen hebben nu de neiging 
om mensen in hun schaal te houden. 
Veel omroepmedewerkers vinden het 
moeilijk om de kwestie aan te kaar-
ten. Het zijn vaak jonge mensen die 

niet moeilijk willen doen, of geen vast 
contract hebben. 

Redactieraden
In 2008 organiseerde de NVJ bijeen-
komsten voor redactieraden en on-
dernemingsraden over ondermeer 
de functiewaardering en de rol van 
de redactieraden in de bedrijven. De 
NVJ werd aangespoord om een cursus 
te ontwikkelen voor leden van de re-
dactieraad. De NVJ Academy gaat in 
samenwerking met FNV Formaat een 
leergang ontwikkelen.

Eén sectie
In november 2008 zijn de secties Regi-
onale en Landelijke omroep opgegaan 

‘Mensen wakker schudden’

  'Als het om de eigen positie gaat, 
   zijn journalisten vaak slecht geïnformeerd'

in één sectie Omroep. De secties wa-
ren ooit opgesplitst omdat de regio-
nale omroepen verzelfstandigden en 
de commerciële omroepen versche-
nen. Maar dat is lang geleden. Het was 
eigenlijk raar dat er nog twee secties 
bestonden. De sectie Dagbladjourna-
listen is immers ook niet opgedeeld 
in een regionaal en landelijk deel. De 
omroepjournalisten, regionaal en lan-
delijk, zitten in dezelfde CAO en we 
kunnen op deze manier een sterkere 
vuist maken. Een andere reden is dat 
veel mensen van de regionale naar de 
landelijke omroep gaan en andersom. 
De kwaliteit is bij beide even hoog, 
het is niet opeens een andere tak van 
sport.
Onze secties vergaderden al veel sa-
men. Nu hebben we een aantal sub-
commissies in het leven geroepen, 
waaronder nog steeds een commissie 
landelijk en een commissie regionaal; 

een CAO-werkgroep; pensioenwerk-
groep en de commissie debat en acti-
viteiten. We willen als sectie veel meer 
naar buiten treden door debatten te 
organiseren of opiniërende stukken 
te publiceren. Vorig jaar hebben we 
ondermeer een debat gehouden over 
de kwaliteit van de nieuwsvoorziening 
en een debat over het steeds meer zelf 
moeten doen, zoals filmen en mon-
teren. Op die debatten komen veel 
mensen af. De NVJ wordt door om-
roepmedewerkers nog vaak gezien als 
vakbond en minder als beroepsorgani-
satie. Als we ook een beroepsorganisa-
tie willen zijn, moeten we ons gezicht 
laten zien.’

Plagiaatopsporingsdienst  
Zelf auteursrechtinbreuk opsporen

Fitna Wilders verwijdert spotprent
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Individuele belangenbehartiging

De paritaire commissie Marktcon-
form Loongebouw Vaktijdschriften 
komt eind februari voor het eerst 
bijeen. Opdracht van de commissie 
is te bekijken in hoeverre de huidige 
indelingssystematiek voor vakblad-

journalisten in de CAO nog klopt ge-
zien de ontwikkelingen in de sector. 
Verder wordt gekeken of de beloning 
marktconform is. Het onderzoek dat 
destijds voor Publieksblad- en Opinie-
journalisten is verricht vormt de basis 

van dit onderzoek. Hay Group wordt 
ingeschakeld om het onderzoek uit te 
voeren. Werkgevers en werknemers 
komen overeen dat het loongebouw 
op 1 april 2009 ingevoerd wordt.

Zolang er zoveel onrust is in de journalistieke wereld, blijft 
de juridische afdeling het druk houden. Er wordt in 2008 
een groot beroep gedaan op de juridische spreekuren 
en er zijn veel zaken in behandeling genomen. Voor het 
grootste deel gaat het om ontslagzaken, incassozaken en 
auteursrechtschendingen. De helft van de 370 nieuwe za-
ken die in behandeling worden genomen, heeft te maken 
met arbeidsrechtelijke kwesties. Die zaken variëren van 
ontslagzaken tot inschalingproblemen. Een vijfde deel 
van de zaken handelt over zaken waarin freelancers pro-
blemen hebben met betalingen door hun opdrachtgever. 

Nog eens een vijfde gaat over auteursrechtkwesties. 
De leden weten de juridische afdeling steeds beter te vin-
den per telefoon en e-mail. Meer dan tweeduizend keer 
vindt in 2008 op die wijze advisering plaats op uiteenlo-
pende terreinen.

Ook in 2008 is er weer de nodige aandacht gegeven aan 
voorlichting aan de leden en potentiële leden. Dit gebeurt 
door het verzorgen van de column NVJ Recht in De Journa-
list en het geven van diverse gastcolleges op de journalis-
tieke opleidingen. 

juni22  De redactievertegenwoordigers van de Wegener Dagbladen laten weten dat het genoeg is met de bezuinigingen. Ook de 
COR laat in een brief aan de hoofddirectie weten dat de 'kwaliteit' van de kranten niet in het geding mag komen bij de 
verwachte reorganisatieplannen, die eind mei openbaar worden gemaakt. 

28  De NVJ-site rond de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) maakt een doorstart op het domein van De Journalist. Het 
dossier is geactualiseerd en beter toegankelijk gemaakt. 

31  Cabaretier Theo Maassen vernielt de camera van fotograaf Ilvy Njiokiktjien. Later verklaart Maassen dat hij de camera 
vergoedt, alsook andere materiële en emotionele schade. De overeenkomst komt tot stand na direct contact tussen 
Maassen en Njiokiktjien, die zich liet bijstaan door de NVJ. 

2  De NVJ neemt het foto-incident tegenover Ilvy Njiokiktjien zeer hoog op. Alleen al de laatste twee jaar zijn zo'n 23 gewelds-
incidenten tegenover Nederlandse (foto)journalisten/ cameramensen bij de NVJ gemeld of anderzins bekend geworden.

3  De NVJ kondigt tijdens de Grote Freelancedag een nieuwe dienst aan waarmee freelanceleden kunnen controleren of 
hun eigen werk wordt geplagieerd en de auteursrechten worden geschonden. De opsporingsdienst wordt nog in 2008 
operationeel. 

5  TMG gaat banen schrappen bij De Gooi- en Eemlander en de lokale huis-aan-huisbladen. Hoeveel banen er verloren zul-
len gaan, is nog niet bekend. De Gooi- en Eemlander en lokale edities, waaronder De Gooi- en Eembode, gaan nauwer 
samenwerken vanaf 2009. In de eerste plaats zal het nieuws met elkaar worden gedeeld. 

6  Er vallen geen gedwongen ontslagen bij de Limburgse omroep L1 Radio&TV. Er hebben zo veel mensen gebruik 
gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling dat er nog maar 0,88 fte bezuinigd moet worden. In februari maakte L1 
bekend dat er na omzetverlies flink bezuinigd moest worden. Er zouden negen banen verdwijnen. 

10  Een fotograaf die door Justitie was gesommeerd om foto's af te staan, hoeft dat na interventie door de NVJ niet te 

Arbeidsvoorwaarden

Investeren in het journalistieke vak blijft noodzaak. Met strijdpunten als een 
goede beloning, maar vooral ook de inzet voor werk, scholing en leeftijdsbewust 
loopbaanbeleid gaat de NVJ in 2008 aan de slag. 
Het is dan nog een tijd waarin het economisch goed gaat, maar aan de horizon 
laten de donkere wolken zich al zien. De economische crisis eist zijn tol. De NVJ 
moet alle zeilen bijzetten voor behoud van werkgelegenheid in de journalistieke 
sector. Desondanks zijn er honderden arbeidsplaatsen verloren gegaan in met 
name de kranten- en tijdschriftensector.
Werk en scholing zijn van het grootste belang voor een vitale journalistieke sec-
tor. De NVJ blijft hier zwaar op inzetten. Tegelijk blijft de NVJ zoeken naar stimu-
lansen voor flexibilisering: met werktijden, met inzetbaarheid, carrièreverloop 
en met mobiliteit. Zo kunnen journalisten worden behouden voor het vak. 
Het doel voor nu en later is om journalisten gedurende hun carrière tussen de 
leeftijd van 20 en 65 jaar, voldoende kansen op werk te bieden. 

De rauwe werkelijkheid van het jaar 2008 plaatst het gegeven van werkzeker-
heid in een heel ander perspectief. Want er is geen jaar geweest, waarin zoveel 
mediabedrijven zoveel bezuinigingen met zoveel verlies van arbeidsplaatsen 
hebben aangekondigd. 
Het vraagt van de NVJ heel veel energie om te sturen bij het maken van sociale 
plannen bij de sanerende en/of in problemen verkerende mediabedrijven. Het 
vraagt bovendien zorgvuldigheid, omdat het om verlies van banen gaat. 
Gelukkig is er bij het afsluiten van journalistieke CAO’s enige rust aan het front. 
Dit omdat er in 2007 in de meeste gevallen meerjarige CAO’s zijn afgesloten. 
Daarin is ook nog ruimte gecreëerd voor bijvoorbeeld de instroom van nieuwe 
journalisten, als investering in de toekomst van de journalistieke sector.
Pensioenvoorzieningen zijn weer een actueel onderwerp door de economische 
crisis. De NVJ staat op scherp nu duidelijk wordt dat pensioenen minder zeker 
zijn dan jaren is gedacht. Daar bovenop komt nog eens de onzekerheid over de 
AOW-leeftijd die mogelijk op termijn in stapjes omhoog gaat. 
Het beklemtoont het pleidooi aan de leden om extra pensioenbuffers aan te leg-
gen. Om zo eventueel eerder stoppen met werken mogelijk te maken, nu vut en 
prepensioen officieel verleden tijd zijn. Een goed pensioen hoort volgens de NVJ 
een zekere basis te zijn.

Pas in 2009 zal het venijn van de economische crisis in volle hevigheid gevoeld 
worden. Dan zal blijken of het fundament uit 2008 sterk genoeg is voor een vi-
tale journalistieke sector. 

Bert de Jong eerste vice-voorzitter NVJ 

Arbeidsvoorwaarden De schrille werkelijkheid Afdeling advocaten en juristen Ontslagzaken en inschalingsproblemen

Collectieve belangenbehartiging

Loongebouw vaktijdschriften  
Onderzoek indelingssystematiek en marktconformiteit

Publieke omroepen  Functiewaardering
In 2008 moeten de publieke omroe-
pen werk maken van het nieuwe 
functiewaarderingssysteem. Veel om-
roepen worstelen met de uitvoering 
van dit systeem. Dat blijkt ook uit een 
enquête die de NVJ onder haar leden 
houdt. Een grote meerderheid van de 
medewerkers heeft (nog) geen nieuw 
functieprofiel gekregen, noch heeft 
er een andere indeling plaatsgehad. 

De NVJ gebruikt de resultaten van de 
enquête bij de evaluatie van de CAO 
voor het Omroeppersoneel die in mei 
2008 wordt gehouden. Daar beloven 
werkgevers dat er meer werk wordt 
gemaakt van het systeem. Ondertus-
sen worden individuele leden van 
de NVJ begeleid in de beroepsproce-
dure functiewaardering. De praktijk 
wijst uit dat ruim 90 procent van de 

beroepszaken in het voordeel van de 
werknemer uit valt.
De NVJ spreekt (op verzoek) over dit 
onderwerp ondermeer met de on-
dernemingsraden van Omroep Flevo-
land, de Wereldomroep, de AVRO, RTV 
Oost en de NOS. Ook worden leden 
via bijeenkomsten en nieuwsbrieven 
geïnformeerd over het functiewaar-
deringssysteem.
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Pensioenregeling 
omroepen
Overleg met OTP 
over regeling
De NVJ wordt door de vereniging van 
Onafhankelijke Televisie Producenten 
(OTP) uitgenodigd te komen praten 
over een pensioenregeling. Enkele 
producenten hebben al een pensi-
oenregeling bij pensioenfonds PNO 
Media. Anderen hebben geen regeling 
of een regeling bij een verzekeraar. 
Door een wijziging in de Pensioen-
wet zullen werkgevers een aanzienlijk 
grotere groep medewerkers een rege-
ling moeten aanbieden. De bestaande 
regelingen die PNO Media aanbiedt 
is echter te kostbaar, vindt een groot 
deel van de televisieproducenten. PNO 
Media wil alleen een verzoek voor een 
afwijkende regeling in behandeling 
nemen als deze paritair, dat wil zeg-
gen door werkgevers- én werknemers-
organisaties, wordt ingediend.

De voorwaarden die de OTP echter aan 
een dergelijke regeling stelt, zijn in de 
ogen van de NVJ te slecht waardoor 
een paritair verzoek uiteindelijk uit-
blijft.

Redactiestatuten 
omroepen
Advies aan redactie-
raden
De NVJ adviseert de redactieraden 
van NCRV Netwerk, RTV Utrecht en de 
Wereldomroep bij de totstandkoming 
van een redactiestatuut. Ondanks de 
verplichting in de Mediawet en de 
CAO blijken er nog altijd publieke om-
roepen te zijn die geen (deugdelijk) 
redactiestatuut hebben. De NVJ kan te 
allen tijde worden ingeschakeld voor 
advies. Daartoe staan op de website 
randvoorwaarden van een redactie-
statuut en een model statuut en een 
model huishoudelijk reglement.

CAO's
Drie akkoorden
De CAO’s voor dagbladjournalisten, 
omroeppersoneel, huis-aan-huis-
blad-, nieuwsblad-, publieks- en opi-
nie en vaktijdschriftjournalisten zijn 
in 2007 afgesloten en hebben een 
looptijd van twee jaar of langer. Wel 
worden in 2008 akkoorden bereikt 
over CAO’s bij BNR Nieuwsradio, AT5 
en SBS Productions.

BNR Nieuwsradio
Bij BNR Nieuwsradio wordt een ak-
koord bereikt over een tweejarige 
CAO. Het salaris stijgt per 1 januari 
2008 met 1,6 procent. Per 1 januari 
2009 zal het salaris met de gemid-
delde inflatie van 2008 (2,5%) worden 
verhoogd. Ook worden nieuwe func-
tieprofielen (en bijbehorende loon-
schaal) geïntroduceerd. Medewer-
kers van BNR Nieuwsradio gaan met 
ingang van 2008 deelnemen aan de 
winstdelingsregeling van de FD Me-

Op verzoek van NVJ-leden bij de VARA organiseert de NVJ 
een tweetal bijeenkomsten over de NRD-vergoeding; de 
vergoeding voor werken in avond, vroege ochtend, nacht 
en weekend. Uit deze bijeenkomsten blijkt dat de VARA 
aan een grote groep medewerkers deze vergoeding on-
terecht onthoudt. Na een briefwisseling en een gesprek 
tussen NVJ en directie wordt toegezegd dit met terugwer-
kende kracht recht te trekken. Eind goed, al goed. Zo lijkt 
het. Maar enige tijd later meldt de directie van de VARA 
zich. In overleg met de NPS, waarmee ondermeer NOVA 
wordt geproduceerd, is besloten de toezegging in te trek-
ken. Onder begeleiding van de NVJ leggen medewerkers 

van VARA en NPS de zaak voor aan de Beroepscommissie 
CAO voor het Omroeppersoneel. Met succes. De medewer-
kers van de VARA en de NPS hebben (met terugwerkende 
kracht) recht op NRD-vergoeding.
Ook wordt in samenwerking met de NVJ een zaak voorge-
bracht door medewerkers van Omroep Flevoland. Dit gaat 
over de interpretatie van de jaarurennorm. Nog zo’n CAO 
onderwerp dat voor werkgevers lastig blijkt te vertalen 
naar de praktijk. Medewerkers van Omroep Flevoland wor-
den door de commissie in het gelijk gesteld in hun stelling 
dat uren in het rooster die improductief blijken, voor reke-
ning van de werkgever zijn.

junijun
i doen. Fotograaf Rob Oostwegel maakte foto's bij rellen rond een amateurvoetbalwedstrijd in Doenrade. Justitie wilde de 

foto's hebben, maar Oostwegel weigerde.

16  Het personeel van SBS Productions dreigt met acties om een betere CAO af te dwingen. Een nieuw voorstel wordt door 
de werkgever afgewezen. Het is voor de NVJ geen optie om op basis van een eerder genoemde onderhandelaarsak-
koord verder te onderhandelen. 

19  SBS Broadcasting gaat alsnog akkoord met het al bereikte onderhandelaarsakkoord. Dit akkoord was gesloten met de 
inmiddels vertrokken directeur van SBS Productions, maar werd afgewezen door het moederbedrijf. 

26  Wegener wil zijn uitgeverijen Wegener NieuwsMedia, Wegener Huis-aan-huisMedia en Wegener MediaVentions gaan 
samenvoegen. Dat zal 400 tot 465 arbeidsplaatsen kosten. Op de redacties van de dagbladen zouden 85 banen vervallen. 
De nieuwe bezuiniging zou een afname van het aantal journalisten op de Wegener-redacties betekenen van 10 procent. 

26 De sectie ViP organiseert een cursus bloggen met Ernst-Jan Pfauth. Pfauth heeft met Peter Evers de goedlopende blog 
spotlighteffect.nl opgezet en vertelt wat het geheim achter het succes is. 

1 De zeven Wegener-dagbladen dreigen met stakingen. De acties worden afgeblazen als de directie besluit het jongste 
reorganisatieplan in te trekken. Hiervoor krijgt Wegener van NVJ tot 7 juli de tijd.

4  De geplande acties bij Wegener gaan niet door. De NVJ heeft met de Raad van Bestuur van Wegener een overeenkomst 
bereikt. Daarmee laat Wegener de getalsmatige voornemens uit het contourenplan varen. De rendementseis van 20 
procent is van de baan, evenals de voorgenomen personeelsreductie van 400 mensen. De periode tot 1 september 
wordt gebruikt om een nieuw contourenplan op te zetten. 

24  De redactie van HP/DeTijd dient een derde reddingsplan in bij de directie van Audax. Uitgangspunt is dat de weekfre-
quentie gehandhaafd blijft. De redactie is bereid om met 33 procent in de personele bezetting te snijden.

Beroepscommissie omroeppersoneel Geschillen dia Groep. In 2008 voor 50 procent en 
vanaf 2009 voor 100 procent. 

AT5
Bij de Amsterdamse stadszender AT5 
stijgen de salarissen met 3 procent 
volgens de nieuwe CAO. De salarista-
bel, die ten onrechte sinds 2003 niet 
was aangepast, is met terugwerken-
de kracht gecorrigeerd. Ook is er een 
tegemoetkoming afgesproken met 
betrekking tot de zorgverzekering. Er 
wordt een scherper onderscheid ge-
maakt tussen stagiairs, die maar kort 
bij AT5 blijven, en trainees. De laatste 
groep verblijft straks maximaal een 
half jaar in de zogeheten aanloop-
schaal; nu is dat nog één jaar.

SBS Productions
Dreiging met acties bleek nodig om 
uiteindelijk te komen tot een CAO 
bij SBS Productions. SBS Productions 
liep qua arbeidsvoorwaarden al enige 
jaren behoorlijk achter op de markt. 
En dat is merkwaardig aangezien het 
moederbedrijf het ene na het andere 
(financiële) succes bekendmaakt. Het 
akkoord voor een tweejarige CAO 
behelst ondermeer een structurele 
loonsverhoging van 2,5 procent per 1 
januari 2008 en van 3 procent per 1 
januari 2009. Voor 1e Paasdag en 1e 
Pinksterdag zal voortaan feestdag-
compensatie worden gegeven. De 
tegemoetkoming in de aanvullende 
ziektekostenverzekering wordt ver-
hoogd en ook bij SBS Productions 
wordt ontwikkelingsverlof geïntrodu-
ceerd.

CAO AT5
-  Looptijd, 12 maanden: 1 januari 2008 t/m 31 december 2008.
 -  Salarissen: per 1 mei 2008 3,0% structureel.
-   Aanpassing salaristabel.
-   Het verblijf in de aanloopschaal (ex artikel 3 lid 5a) wordt bekort van 
  maximaal 1 jaar naar maximaal 6 maanden waarin werkzaamheden zijn 
  verricht. Na 6 maanden stroomt de werknemer door naar de functieschaal.
- Duidelijker onderscheid stagiairs en trainees.
- Aanpassing roosterprocedures voor betere afstemming werk/privé.

CAO BNR Nieuwsradio 
- Looptijd: 24 maanden: 1 januari 2008 t/m 31 december 2009.
- Salarissen: per 1 januari 2008 1,6% structureel; per 1 januari 2009 met de 
 gemiddelde inflatie van 2008 2,5%.
- Winstdelingsregeling: in 2008 50% en in 2009 tot 100%; gebaseerd op de 
 resultaten van de FD Mediagroep. 
- Functieprofielen: aanpassing conform aanbevelingen Hay Group.  
- Redactiestatuut: statuut voor de gehele FD Mediagroep. 
- Ontwikkelingsverlof: internationaal journalistiek uitwisselingsprogramma  
 i.s.m. Free Voice.
 

CAO SBS Productions
- Looptijd: 24 maanden: 1 januari 2008 t/m 31 december 2009.
- Salarissen: per 1 januari 2008 2,5%. structureel.
 per 1 januari 2009 3% structureel.
- Vrije tijd: compensatiedag 1e Paasdag en 1e Pinksterdag.
- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering: per 1 juni 2008 E20 bruto 
 per maand tegemoetkoming voor de kosten van een aanvullende 
 ziektekostenverzekering.
- Verslaggeversvergoeding: wordt sejourregeling: E6 per dag.
- Ontwikkelingsverlof: per jaar 1 medewerker ontwikkelingsverlof 
 i.s.m. Free Voice.
- Werkgeversbijdrage: werkgever betaalt aan NVJ een werkgeversbijdrage 
 per werknemer, conform de AWVN-richtlijnen.

Samenvatting CAO resultaten
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jul
i 25 De NVJ wil excuses en schadevergoeding voor Rudy Lion Sjin Tjoe. De journalist werd gearresteerd toen hij met zijn 

mobiele telefoon een arrestatie in Amsterdam-Zuidoost filmde. Hij werd zes uur lang vastgehouden op het politie- 
bureau. Bij zijn arrestatie is onnodig geweld gebruikt en de geleden schade zal moeten worden vergoed, aldus de NVJ. 

5 De trage besluitvorming rond een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) betekent een bedreiging voor 
de vrijheid van nieuwsgaring, aldus Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. De regering wil de beslissingstermijn 
verruimen van 28 naar 56 dagen. De NVJ vindt de huidige termijn al te lang. 

12  Bij Russische bombardementen op de Georgische stad Gori komt cameraman Stan Storimans (39) van RTL Nieuws 
om het leven. Correspondent Jeroen Akkermans raakt lichtgewond. Collega's en NVJ zijn geschokt. Samen met de 
Nederlandse Ambassade in Georgië en met het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert de NVJ de ware toedracht te 
achterhalen. 

Dick Oosterbaan (sectie Plus+, PNO Media, 
NVJ Pensioencommissie): ‘Mensen begon-
nen zich zorgen te maken vanwege de ban-
kencrisis. Daarom hebben we een vraag 
en antwoord-verhaal gepubliceerd dat te 
lezen is op www.nvj.nl. In dat stuk wordt 
uitgelegd dat een pensioenfonds niet kan 
omvallen. Mensen kunnen niet aan het lo-
ket komen om hun opgebouwde pensioen 
eerder op te eisen. Ook heeft een pensi-
oenfonds geen investeerders die hun geld 
kunnen terugtrekken. Bovendien krijgt een 
pensioenfonds iedere maand of kwartaal 
premies binnen, die meer dan voldoende 
zijn om de lopende uitkeringen te betalen. 
Toch is er wel wat aan de hand. De lange 
rente is absurd laag. Een gemiddeld pen-
sioenfonds belegt voor zo’n 40 procent in 
aandelen en 60 procent in vaste rente. Met 
het lage rentepercentage is echter geen re-
kening gehouden.

Dekkingsgraad
De minimum dekkingsgraad is 105 procent. 
Volgens de nieuwe regels van de Neder-
landsche Bank moeten pensioenfondsen 
elke dag zoveel geld in kas hebben dat ze 
hun verplichtingen kunnen afhandelen. 
Voor elke euro die zij moeten betalen, 
moet er dus 1,05 euro (105%) in kas zitten. 
Dat is er nu niet. Aan het einde van 2008 
zaten veel pensioenfondsen tussen de 85 
en 90 procent dekkingsgraad. Ter verge- 
lijking: PNO Media zat aan het begin van 

2008 nog op 120 procent en op 31 december 
op 89 procent.

Herstelplan 
De eis van de Nederlandsche Bank is dat de 
105%-grens binnen drie jaar wordt gehaald, 
en de 140%-grens binnen vijftien jaar. Pas 
dan, zo wordt gesteld, is er voldoende in 
huis om te kunnen indexeren. Van alle 600 
pensioenfondsen moet de helft – ook PNO 
Media en Pensioenfonds Grafische Bedrijven 
- voor 1 april 2009 een herstelplan inleveren, 
dat wil zeggen een korte termijn plan en 
een lange termijn plan. Er zijn verschillende 
herstelmaatregelen mogelijk: de indexatie 
stopt – volgens de Pensioenwet is het wet-
telijk verboden om beneden de 105%-grens 
te indexeren. De tweede maatregel zou pre-
mieverhoging kunnen zijn; de derde is het 
gevreesde afstempelen, een versobering van 
de pensioenregeling. Minister Donner heeft 
de hersteltermijn verlengd van drie naar vijf 
jaar. 

Scenario
Wat er gaat gebeuren is geheel afhankelijk 
van de duur van de crisis. Als de crisis één tot 
drie jaar duurt zijn de gevolgen te overzien. 
Een procent rente bijvoorbeeld betekent 
heel globaal 10 tot 15 procent stijging van de 
dekkingsgraad. Het slechte scenario is als de 
crisis langer dan pakweg drie jaar duurt en 
veel ingrijpender is dan eind 2008 was voor-
zien.’ 

Pensioenen  
Lage rente ramp voor fondsen
De NVJ ontving in 2008 veel vragen van leden over hun pensioen. Sectie Plus-voorzitter Dick 
Oosterbaan schreef in december 2008 het stuk ‘Vragen en antwoorden over uw pensioen’

sectie Freelance

Heel wat organisaties zouden omvallen als alle freelancers 
zich daar ineens uit zouden terugtrekken. Over de rol, de 
positie en de toekomst van de freelance journalist.

Margriet Vroomans, voorzitter sectie Freelance: ‘In 2008 
heeft het sectiebestuur Freelance haar leden voortdurend 
een ontmoetingsplatform geboden. Op netwerkbijeen-
komsten zoals ‘Registreren of Regisseren?’ die op 27 novem-
ber werd gehouden in de Felix Meritis. Gasten en publiek 
gingen met elkaar in discussie over de vraag hoe zorgvul-
dig de media zijn. Of waren ze mede schuldig aan de om- 
vang en gevolgen van de crisis? Of uit een andere hoek: 
begon de val van Ella Vogelaar bij Geenstijl.tv of bij Pauw 
& Witteman? En weer een ander onderwerp: hoe kon de 
Goudse wijk Oosterwei uitgroeien tot een no go area, zoals 
Mark Rutte de wijk typeerde? Dage-
lijks verslaan journalisten nieuws-
waardige gebeurtenissen. We moeten 
ons steeds de vraag stellen in hoever-
re we zelf het verloop van die gebeur-
tenissen mogelijk beïnvloeden. 

Op 3 juni werd de jaarlijkse Grote 
Freelancersdag gehouden, waar freelancers een vertrouwd 
podium vinden voor ervaringsuitwisseling en deskundig-
heidsbevordering voor hun bedrijfsvoering. Dit jaar stond 
in het teken van de toekomst van de journalistiek en de rol 
van de freelance journalist daarin.’

Wat zijn de bedreigingen en kansen voor freelance journa-
listen in de toekomst? 
‘Het vak van journalist is onbeschermd; iedereen kan zich 
zo noemen. Dat heeft gevolgen voor het imago en de ge-
loofwaardigheid van alle journalisten en de journalistiek 
in het algemeen. Neem het filmpje over minister Vogelaar 
dat een hit werd op YouTube. De maker wordt journalist 
genoemd, maar was het journalistiek? Ik vond van niet. Ik 
vond het een uitgelokt relletje op een amusementssite dat 
door serieuze kranten en actualiteitenrubrieken onterecht 
tot nieuwsfeit werd gepromoveerd. Ik ervaar het wegval-
len van journalistieke normen in dit soort kwesties als een 
belangrijke bedreiging van de journalistiek. Een serieuze 
freelancer, trouwens ook een journalist in vaste dienst, kan 
eigenlijk alleen maar proberen daar een heleboel kwaliteit 
tegenover te stellen, om het onderscheid met wat volgens 
mij géén journalistiek is, groter te maken. Dus: feiten, ach-
tergronden en samenhang brengen, in plaats van menin-
gen, peilingen en het grootste gelijk van de vismarkt.’ 

Welke gevolgen hebben die veranderingen voor freelan-
cers? 
‘We zien dat de technologische ontwikkelingen heel snel 
gaan. Bij de omroep vind je zeer geavanceerde digitale af-
delingen en print gaat steeds meer over op ‘multimediaal’. 
Werknemers in dienstverband zitten daar vaak bovenop, 
krijgen opleidingen, groeien mee met de ontwikkelingen. 
Voor freelancers ligt dat meestal anders, al maakt het wel 
onderdeel uit van je journalistieke ondernemerschap om 
‘bij te blijven’. Doe je dat niet, dan leg je op den duur het 
loodje. Hoe de markt voor de freelancer er ook uitziet; je 
moet zelf je aandeel veroveren. Ik hoop dat freelancers zich 
de gelegenheid en de tijd gunnen om zich te ontwikkelen.’ 
‘Belangrijk is dat freelancers hun eigen waarde ook voor 
zichzelf helder definiëren. Een goede freelancer heeft een 

opdrachtgever heel veel te bieden: vak-
manschap, inzet, flexibiliteit, veelzijdige 
ervaring. Dát is het kapitaal van de free-
lancer. Er is geen enkele reden om daar 
bescheiden over te zijn. 
Verder hoop ik dat meer freelancers het 
aandurven om hun ervaringen met con-
tracten waarin zij afstand moeten doen 

van het auteursrecht en er exclusiviteitstermijnen worden 
bedongen op z’n minst aan de NVJ te melden. Zodat wij 
zicht krijgen op de grootte van het probleem en op de ge-
meenschappelijke factoren daarin. En we met elkaar kun-
nen nadenken over een aanpak en overleg met opdracht-
gevers. Misschien moeten we eens wat opdrachtgevers 
uitnodigen op één van onze freelancersdagen. Met hen in 
discussie gaan over het belang van freelancers in hun orga-
nisatie. Ik denk dat heel wat organisaties zouden omvallen 
als alle freelancers zich daar ineens uit zouden terugtrek-
ken.’
 
Wat zijn de verwachtingen voor 2009?
‘De sectie Freelance wil haar ontmoetingsplatform sterk 
uitbreiden met de start van intervisiegroepen. In 2008 is 
een start gemaakt met aanbieden van de Plagiaatopspo-
ringsdienst om de freelance leden bewuster te maken van 
hun auteursrecht. De NVJ ontwikkelt ook in 2009 nieuwe 
initiatieven die moeten leiden tot bescherming van het au-
teursrecht. Onder meer politiek Den Haag zal daarbij wor-
den betrokken. Daarnaast houdt de sectie nauwlettend de 
invloed van de economische crisis op de hoeveelheid werk 
en de tariefsontwikkeling in de gaten. Door vinger aan de 
pols te houden kunnen we snel en effectief onze belangen-
behartiging op onze leden afstemmen.’
N.B. gedeelten van dit interview zijn gepubliceerd in De Journalist, 18 juli 2008

'Een goede freelancer heeft een 
opdrachtgever heel veel te bieden.
Er is geen enkele reden om daar 

bescheiden over te zijn'

Het kapitaal van de freelancer
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BedrijvenBelangenbehartiging zelfstandigen

HDC
Ondernemingsraad 
haalt gelijk
De NVJ adviseert de ondernemings-
raad van HDC Media inzake een 
rechtzaak over nieuwe voorgenomen 
bezuinigingen. HDC wil nog in 2007 
het aantal banen bij Haarlems Dag-
blad, IJmuider Courant, Noordhol-
lands Dagblad, De Gooi- en Eemlan-
der, en Leidsch Dagblad reduceren 
van 280 naar 250. De OR legt de zaak 
voor aan de Ondernemingskamer. Die 
laatste is duidelijk: rendementsdoel-
stellingen alléén kunnen geen grond 
vormen voor een reorganisatie, zo 
stelt de Ondernemingskamer. Deze 
reorganisatie gaat niet door.

HP/De Tijd
Alternatief plan
van redactie
De redactieraad van HP/De Tijd neemt 
contact op met de NVJ. De directie van 
Audax heeft het plan om de verschij-
ningsfrequentie van het weekblad 
aan te passen. HP/De Tijd zou volgens 
dat plan tweewekelijks moeten ver-
schijnen. Dit stuit op groot verzet bij 
de redactie. De redactie ontwikkelt 
een alternatief plan waarbij bezui-
nigingen worden doorgevoerd, maar 
de wekelijkse verschijning wordt ge-
handhaafd. 
De NVJ komt met Audax een afvloei-
ingsregeling voor de vertrekkende  
redacteuren overeen. Jan Dijkgraaf 
volgt Henk Steenhuis op als hoofdre-
dacteur.

in de kern een journalistieke CAO blijft. 
Een werkgroep van ANP en NVJ gaat in 
2008 aan de slag met de teksten. Het 
uiteindelijke resultaat zal in de CAO 
van 2009 zichtbaar moeten zijn.

DAG
Ontslagvergoeding
Begin oktober wordt zaan de redac-
tie bekendgemaakt dat twee dagen 
later de gratis krant DAG ophoudt te 
bestaan. De NVJ overlegt met PCM 
Uitgevers over een Sociaal Plan voor 
de ongeveer 60 medewerkers. Op de 
redactie werken 32 mensen – veelal 
met een tijdelijk contract. Verder wer-
ken er nog 27 mensen aan de krant, 
die niet onder een CAO vallen. De NVJ 
en PCM Uitgevers komen overeen dat 
redacteuren van de opgeheven krant 
DAG maximaal een half jaarsalaris 
meekrijgen als ontslagvergoeding. In 
het Sociaal Plan kunnen de 30 jour-
nalisten kiezen of ze vanaf 1 oktober 
nog zes maanden in dienst blijven, of 
per 1 november vertrekken met vijf 
maandsalarissen. Freelancers die voor 
de periode november en december al 
toezeggingen hadden voor opdrach-
ten, krijgen ook betaald. De door NVJ 
uitonderhandelde vergoedingen zijn 
hoger dan gebruikelijk, omdat de 
aankondiging om te stoppen met de 
krant zo snel en radicaal werd geno-
men. 

 
 

AD Nieuwsmedia
Nieuwe 
formatiegarantie
AD Nieuwsmedia kondigt aan op-
nieuw te reorganiseren. In totaal 
vervallen 14,4 fte’s. AD Nieuwsme-
dia vraagt de NVJ om de formatie-
garantie die met de fusie in 2005 
was afgesproken open te breken. In 
samenspraak met redactieraad en 
– commissie en ondernemingsraad 
wordt besloten akkoord te gaan on-
der de voorwaarde dat een nieuwe 
garantie wordt afgesproken. Ook 
wordt een vrijwillige vertrekregeling 
uitonderhandeld. In het najaar star-
ten de gesprekken over een nieuw 
Sociaal Plan.

ANP
Modernisering CAO
In 2008 wordt een start gemaakt met 
de modernisering van de CAO ANP; 
een uitvloeisel van de CAO 2007. De 
tekst van de huidige CAO is ooit ont-
leend aan de CAO Dagblad en daar 
waar die tekst in de loop der jaren al 
wel is gemoderniseerd, is dat bij de 
CAO ANP nog nooit gedaan. De di-
rectie van het ANP heeft bovendien 
aangegeven te willen streven naar 
één CAO voor al het personeel. Op dit 
moment zijn er twee CAO’s, één jour-
nalistieke en één voor het administra-
tief personeel. Een groter wordende 
groep commerciële medewerkers valt 
onder geen van de CAO’s.
Voor de NVJ is één CAO niet onbe-
spreekbaar op voorwaarde dat het wel 

FreelancersAdviesNVJ is de vraagbaak voor startende free-
lancers en voor freelancers die hun beroepspraktijk willen 
uitbouwen. De dienst geeft adviezen op het gebied van 
geldzaken en onderneming, ontwikkelt activiteiten over 
de inhoud van het vak en biedt service exclusief voor 
haar leden. FreelancersAdviesNVJ organiseert cursussen 
in ondernemersvaardigheden, workshops over het vak en 
brengt leden met elkaar in contact. 
Veel vragen die FreelancersAdviesNVJ ontvangt gaan over 
tarieven, auteursrechtinbreuk, contract, wanbetaling, het 
niet nakomen van afspraken en over portretrecht. Freelan-
cers komen daarna veelal zelf tot een oplossing met hun 
klant. Zij kunnen hierbij gebruik maken van bijvoorbeeld 
de standaardbrieven die FreelancersAdviesNVJ exlusief 
voor haar leden publiceert. Complexe zaken, langslepende 
problemen of incasso worden, na het eerstelijns advies 
door de NVJ-Advocaten & Juristen behandeld.

Plagiaatdienst
Op 4 september wordt de Opsporingsdienst Plagiaat ge-
lanceerd. Met de zoeksoftware van de NVJ kunnen freelan-
cers zelf eenvoudig plagiaat of auteursrechtinbreuk op-
sporen. Binnen twee maanden wordt de opsporingsdienst 
door bijna 300 freelance journalisten geraadpleegd. De 
NVJ start eind 2008 een gebruikersonderzoek 

Tarievencalculator
Met de tarievencalculator kunnen freelance journalisten 
hun eigen, verantwoorde tarief uitrekenen. Na enkele ja-
ren is de tarievencalculator aan vervanging toe omdat in-
middels de relevante CAO’s zijn aangepast. In november 
wordt daarom besloten om de tarievencalculator aan te 
passen aan het huidige salarisgebouw van journalisten in 
vaste dienst. Met de relevante CAO als uitgangspunt kan 
een freelance journalist tot een tarief komen dat niet min-
der is dan het inkomen van een journalist in vaste dienst 
die vergelijkbaar journalistiek werk verricht. 

Cursussen en workshops
FreelancersAdviesNVJ organiseert in 2008 onder de vlag 
van NVJ Academy cursussen en workshops die goed wor-
den bezocht. De driedaagse cursuscyclus ondernemen, 
acquisitie en onderhandelen is standaard opgenomen 
in het programma van FreelancersAdviesNVJ. Dit jaar in 
oktober en november. Aan de cursus nemen vooral schrij-
vende freelancers deel, maar ook een enkele fotojourna-
list. Tijdens de cursus worden zaken behandeld zoals het 
ondernemersplan, de cursisten oefenen met verschillende 
vormen van acquisitie en onderhandelen over tarieven. 
Gezien de grote belangstelling in voorgaande jaren wordt 
in maart opnieuw de workshop geldzaken georganiseerd. 
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen zoals 
VAR, de criteria voor het ondernemerschap, de aftrekbare 
kosten en tariefstelling. 
In november wordt voor de eerste keer de workshop ‘Ap-
peltjes voor de dorst’ georganiseerd. Zelfstandigen wor-
den wegwijs gemaakt in de mogelijkheden om een finan-
ciële reserve op te bouwen voor het moment dat de tijd 
is aangebroken om minder te gaan werken, of te stoppen 
met werken. Tijdens de workshop worden onder meer de 
werking van de lijfrentepolis en de Financiële Oudedags-
Reserve (FOR) toegelicht.

Belastingaangifteservice 
Van de invulservice belastingaangifte wordt ruimschoots 
gebruik gemaakt. Er ontstaat een vaste klantenkring, aan-
gevuld met leden die de service voor het eerst hebben 
ontdekt. Deze belastingaangifteservice is bedoeld voor 
zelfstandigen zonder personeel, die hun administratie zelf 
bijhouden en voor freelancers in loondienst en/of met in-
komsten uit overige werkzaamheden. Het grote verschil 
tussen de invulservice en het uitbesteden aan een boek-
houder is dat de deelnemers bij deze service zelf een dos-
sier aanleggen en bijhouden met alle gegevens. 

19  Dagbladsecretaris Bianca Rootsaert praat met TMG over de reorganisatieplannen. Ze laat de bestuurders weten dat 
het riskant is om aan redacties te morrelen. 'Het Telegraaf-concern blijft immers een contentbedrijf. De mensen die dit 
maken heb je ook in de toekomst nodig.'

21  Wegener maakt bekend dat er 500 fte's geschrapt moeten worden. NVJ werkt met directie Wegener voor de redacties 
een garantieplan uit. 

22  Omroepen Max, Llink en BNN houden zich niet aan de omroep-CAO. Ze zetten meer tijdelijke contractanten in dan 
toegestaan. Dat concludeert NVJ na een inventarisatie. De omroepen is gevraagd de regels alsnog na te leven. 

29  De Raad van Bestuur van Wegener bereikt met de NVJ een principeakkoord. Het akkoord behelst ondermeer een 
minimum bezetting op de verschillende dagbladredacties van Wegener voor een aantal jaren, opleidingsbudgetten en 
een structuur waarbij de uitgeverijen zelf weer verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

1  Jonge journalisten die minder dan twee jaar hun vak uitoefenen, nemen deel aan een week lang Expeditie Bladenma-
ken. Centraal staan het aanscherpen en verbreden van journalistieke vaardigheden, het stimuleren van creativiteit en het 
delen van kennis en ervaring met kopstukken uit het vak. 

4 NVJ-secretaris Thomas Bruning vraagt het ministerie van Binnenlandse Zaken om aandacht voor de gevolgen op journa-
listiek en maatschappelijk gebied, als verruiming van de antwoordtermijn van WOB-verzoeken wordt doorgezet. Uitstel 
kan leiden tot verlies van journalistiek, maar ook maatschappelijk momentum, aldus Bruning. 

4  De NVJ biedt haar leden freelancers hulp bij het opsporen van hun artikelen die op internet zonder toestemming worden 
gebruikt. Met de zoeksoftware van de NVJ kunnen freelancers zelf eenvoudig plagiaat of auteursrechtinbreuk opsporen.

8  Twaalf Nederlandse journalisten hebben in de periode september 2007 tot september 2008 te maken gehad met 
geweld tegen hen tijdens de uitoefening van hun beroep. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NVJ die is gedaan op 

FreelancersadviesNVJ  Advies, service & activiteiten
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diverse landen. Ook wordt gespro-
ken over de werkwijze van redacties, 
redactiestatuten, redactieraden en 
-commissies. Daartoe nodigt iedere 
vakorganisatie enkele journalisten 
uit die in hun land werkzaam zijn bij 
Mecom.  

MECOM/MGL
MGL blijft 
zelfstandige unit
Mecom Group, sinds november 2007 
eigenaar van Wegener, heeft het 
voornemen om zijn andere onder-
deel, Media Groep Limburg (MGL) te 
integreren in Wegener. Door de inte-
gratie zouden het Limburgs Dagblad 
en Dagblad de Limburger overgaan 
op het tabloidformaat en de gestan-
daardiseerde formule van de Wege-
ner dagbladen. De implementatie van 
beide organisaties zou leiden tot een 
reductie van circa 78 arbeidsplaatsen, 
waarvan 15 op de dagbladenredactie 
en de overige bij andere afdelingen. 
De COR van Media Groep Limburg 
(MGL) stuurt de adviesaanvraag over 
de voorgenomen integratie met We-
gener en reducering van het aantal 
arbeidsplaatsen bij de Limburgse 
dagbladen, terug naar de directie. De 
NVJ wordt gevraagd om integratie te 
helpen tegengaan en zo veel moge-
lijk arbeidsplaatsen te behouden. Het 
resultaat is dat MGL een zelfstandige 
unit onder Mecom blijft.

L1
Geen uitgewerkt 
plan
De Limburgse regionale omroep L1 
Radio & TV lijdt in 2007 bijna een 
half miljoen euro verlies. Als gevolg 
hiervan gaat L1 snijden in de kosten. 
Zo zullen 9 van de 104 banen verdwij-
nen. De NVJ wijst de directie meerde-
re malen op het feit dat voorafgaand 
aan een reorganisatie een uitgewerkt 
plan met maatregelen en personele 
gevolgen moet worden voorgelegd. 
Dit is niet gebeurd. De NVJ dreigt 
met een kort geding als de directie 
niet uiterlijk 31 maart de gemaakte 
CAO-afspraken nakomt. Uiteindelijk 
wordt een Sociaal Plan afgesloten. Er 
vallen geen gedwongen ontslagen bij 
de Limburgse omroep. Er hebben zo 
veel mensen gebruik gemaakt van de 
vrijwillige vertrekregeling dat er nog 
maar 0,88 fte bezuinigd moet wor-
den.

MECOM
NVJ start interna-
tionaal overleg
De NVJ gaat in overleg met de ver-
schillende Europese bedrijven die 
door Mecom zijn gekocht. Vertegen-
woordigers van de journalistenbon-
den uit Noorwegen, Duitsland en 
Denemarken en Nederland zijn ver-
enigd in de Working Group Mecom, 
die jaarlijks bij elkaar komt. Het is de 
bedoeling dat tijdens de bijeenkomst 
informatie wordt uitgewisseld over 
de ontwikkelingen bij Mecom in de 

verzoek van Reporters Sans Frontières (RSF). Uit de inventarisatie 
blijkt verder dat er zeven incidenten waren waarbij de Nederlandse 
overheid invloed probeerde uit te oefenen op de berichtgeving.

9  Freelance fotojournalist Joël van Houdt wordt op het eiland Lanzarote 
aangehouden na een poging om illegaal per boot Marokko te 
verlaten. Zeven geheugenkaarten, met daarop duizenden foto's, zijn 
in beslag genomen. De autoriteiten willen de naam van de schipper 
achterhalen. Van Houdt zegt zijn naam niet te zullen onthullen. 

10  Door een harde salarisgrens van 75.000 euro te hanteren voor het 
toepassen van het bestaande ontslagrecht, ontstaan er in de praktijk 
zeer onbillijke situaties, aldus de NVJ. Werknemers die minder 

sectie Internet

De journalistieke grenzen staan op 
internet onder druk. Dus discussieert 
de sectie Internet veel. Het is jammer 
dat de invloed van die debatten nog 
beperkt is. Het zou goed zijn als de 
discussie aan belang wint, ook door 
verdieping.

Peter Olsthoorn, voorzitter sectie In-
ternet: ‘De sectie Internet heeft zich 
in 2008 vooral gericht op het debat. 
Eén daarvan was ‘Anarchie en fatsoen 
op internet?’. Ethische codes, redac-
tiestatuten, auteursrechten; moet de 
internetgemeenschap eraan geloven 
of zit de kracht van het net nu juist in 
het ontbreken van (fatsoens)regels? 
Wordt het tijd om orde te scheppen 
met toepassing van journalistieke 
regels of is dat de doodsteek voor 
de creativiteit van het medium? Het 
was een heel levendige discussie. Hu-
bert Roth van weblog Retecool.com 
vindt dat wat hem betreft de wet de 
grens vormt en niet de journalistieke 
regels volgens het Genootschap van 
Hoofdredacteuren of de Raad voor de 
Journalistiek. Henk Blanken, adjunct-
hoofdredacteur van het Dagblad van 
het Noorden en blogger, verdedigde 
de regels van het genootschap die 
juist verregaand zijn aangepakt voor 
internet. 
Privacy is voor de Raad voor de Jour-

nalistiek het belangrijkste onderwerp, 
maar bloggers en journalisten op in-
ternet hebben moeite met de oude 
regels. Past het nog, nieuwe wijn in 
oude zakken? Het is jammer dat de 
invloed van dergelijke discussies be-
perkt is. Er wordt wel gedebatteerd 
in Nederland, maar het blijft bij de-
batteren. Het zou goed zijn als de NVJ 
verschillende standpunten oppakt om 
die verder te bestuderen en van daar-
uit nieuw beleid te maken. Het prak-
tische probleem is echter dat de tijd 
ontbreekt.

Op 9 oktober werd het debat 'Au-
teursrecht Online. Jatten, gunnen of 
gewoon afrekenen’ gehouden, dat de 
NVJ en de sectie Internet organiseer-
den ter gelegenheid van het afscheid 
van Erik van Heeswijk als vice-voor-
zitter van de NVJ. Journalisten zijn 
verdeeld. Terwijl de één vindt dat de 
scherpe kantjes van de Auteurswet 
er wel afmogen, meent de ander dat 
juist journalisten pal moeten staan 
voor bescherming van hun rechten. 
Voor AD Nieuwsmedia was het in elk 
geval welletjes en het blad begon een 
rechtszaak tegen RegioSelect, een 
online regionale nieuwsdienst van 
Telegraaf Media Groep. Nieuws over-
nemen vindt AD Nieuwsmedia tot 
op zekere hoogte nog aanvaardbaar, 

maar de lezer moet nog wel een reden 
hebben om door te klikken naar het 
oorspronkelijke bericht. AD Nieuws-
media kreeg gelijk via een schikking. 

Grenzen zijn moeilijk af te bakenen. 
Alleen de eerste vijftig woorden van 
een artikel mogen worden overgeno-
men, uitsluitend met doorverwijzing 
naar het oorspronkelijk artikel, vindt 
dagblad Trouw. Ook is een grens be-
paald voor het aantal keren dat wordt 
overgenomen of verwezen. Het bedrijf 
Cozzmoss pakt sinds eind 2008 voor 
Trouw overschrijding van die grenzen 
aan. 
Ik vind dat een mooi startpunt om de 
discussie voort te zetten. Dit is een 
onderwerp waarin ook de NVJ leidend 
mag zijn.
Sinds kort heeft de NVJ een plagiaat-
dienst geopend waar journalisten zelf 
flagrante auteursrechtschendingen 
kunnen opsporen. Dat is vooralsnog 
beperkt tot tekst. De NVJ vraagt bij au-
teursrechtschending om opheldering, 
en eist eventueel verwijdering en een 
schadevergoeding. 

Ik verwacht dat 2009 een prachtig jaar 
wordt voor innovatie met internet en 
mobiel, maar economisch een hels 
jaar met donder en bliksem. Er vin-
den belangrijke vernieuwingen plaats 

Nieuwe wijn, oude zakken?

maar het kernprobleem is het vinden van 
nieuwe verdienmodellen. Wat vinden we 
bijvoorbeeld van ‘gesponsorde’ content 
en de journalistieke grenzen? 
Verder vinden we het begrip plurifor-
miteit, door minister Plasterk van stal 
gehaald, een gepasseerd station. Daar 
gaat het niet meer over. Is er pluriformi-
teit als minister Bos naar buiten komt en 
hij 27 microfoons onder zijn neus krijgt 
geduwd of dat er op 100 weblogs over 
hetzelfde onderwerp wordt geschreven? 
Het begrip pluriformiteit is verwaterd 
tot elkaar overschrijven. Veel belangrijker 
voor de journalistiek, ook op internet, is 
de vraag hoe we research kunnen plegen 
en de democratie kunnen blijven dienen. 
Je moet je kunnen onderscheiden met 
onderzoek. Dat staat commercieel on-
der druk en is bijvoorbeeld in lokale en 
regionale journalistiek al nagenoeg ver-
loren gegaan. Bovendien vinden we dat 
de NVJ, bijvoorbeeld voor de commissie 
Brinkman, zich moet richten op verster-
king van de journalistiek en niet nood-
zakerlijkerwijs op versterking van grote 
uitgevers met gebrek aan innovatie. Het 
advies van de NVJ aan de commissie vind 
ik sterk. Dat gaat de goede kant op. Maar 
uiteindelijk moeten wij de journalistiek 
redden, met wat hulp, bijvoorbeeld ook 
met steun voor onderwijs en onderzoek 
als twee-eenheid. En met iets simpels als 
bijvoorbeeld BTW-verlaging.’

'Is er sprake van pluriformiteit als 
minister Bos naar buiten komt en  

hij 27 microfoons onder zijn 
neus krijgt geduwd?'

Debat 'Auteursrecht Online. Jatten, gunnen of gewoon afrekenen' ter gelegenheid van het afscheid van NVJ vice-voorzitter Erik van Heeswijk.  Foto's: Jacqueline Wesselius
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PCM Lokale Media
Onzekerheid ver-
koop
De redacties bij PCM Lokale Media 
(PLM) worden in juli overvallen met 
het bericht dat de overname van 
de titels in een vergaand stadium 
zou zijn. De nieuwe eigenaar wordt  
Wegener Huis-aan-HuisMedia. Zowel 
de ondernemingsraad als de NVJ zijn 
voorafgaand niet geïnformeerd. De 
directie van PLM wordt om ophelde-
ring verzocht en al snel blijkt dat er 
nog geen sprake van overeenstem-
ming is tussen partijen.
Inmiddels blijft de onzekerheid voort-
duren. Ook na 31 december 2008 is er 
onzekerheid of PLM wordt verkocht.

Reed Bussiness
Niet verkocht
Reed Elsevier maakt in februari 2008 
bekend Reed Business Global af te 
willen stoten. Reed Business is te af-
hankelijk van schommelingen in de 
markt.
Het voornemen is om Reed Business 
in zijn geheel te verkopen. Door de re-
cessie is het echter niet mogelijk een 
koper te vinden. In december wordt 
besloten af te zien van de verkoop. 
Het nieuwe management van Reed 
Elsevier zal te zijner tijd vaststellen of 
Reed Business verkocht gaat worden, 
en zo ja, wanneer. Inmiddels is ook bij 
Reed Business besloten bezuinigingen 
door te voeren.

PCM/APAX
Onderzoek 
bevestigt kritiek NVJ
De Ondernemingskamer van het Ge-
rechtshof in Amsterdam meldt op 10 
januari dat er een onderzoek komt 
naar mogelijk wanbeleid bij PCM Uit-
gevers. Het onderzoek richt zich op de 
periode 2004-2007 toen de uitgever 
in handen was APAX. Het verzoek om 
onderzoek te doen werd aangevraagd 
door de NVJ en FNV Kiem. Op 15 de-
cember verschijnt het rapport van de 
Ondernemingskamer, waarin de on-
derzoekers de kritiek van de NVJ op 
PCM bevestigen. Een belangrijk punt 
van kritiek van de NVJ en FNV KIEM 
was de wijze waarop de financiering 
heeft plaatsgevonden bij de binnen-
komst van APAX. Het onderzoek toont 
aan dat PCM er na de APAX-periode 
financieel aanmerkelijk slechter voor 
staat dan daarvoor. De onderzoekers 
wijzen ook op een falen van de aan-
sturing en besluitvorming binnen 
PCM in de jaren 2004-2007.
NVJ en FNV KIEM bestuderen het rap-
port uitvoerig. Binnen twee maanden 
moet worden beslist of de volgende 
stap in de enquêteprocedure gezet 
gaat worden. Deze bestaat eruit de 
Ondernemingskamer te verzoeken 
om vast te stellen dat er sprake is ge-
weest van wanbeleid en eventueel te 
vragen om voorzieningen op te leg-
gen. De NVJ besluit om twee leden-
bijeenkomsten te organiseren over 
eventueel te nemen vervolgstappen.

MGL
Vertrouwensbreuk
De NVJ is verontrust over de vertrou-
wensbreuk die is ontstaan tussen de 
medewerkers en de directie van Me-
dia Groep Limburg (MGL). De mede-
zeggenschapsraden en het personeel 
verwijten de directeur geen visie te 
hebben op de toekomst van het be-
drijf. De NVJ is geen partij in dit inter-
ne conflict. Maar het ontbreken van 
vertrouwen tussen bedrijf en haar 
leiding maakt dat er een onwerkbare 
situatie dreigt te ontstaan en daar-
mee komt het bedrijf en de werkge-
legenheid in gevaar. De NVJ dringt 
aan op passende maatregelen om “de 
patstelling op te heffen”. MGL komt 
echter geen stap verder in het oplos-
sen van de problemen. Het personeel 
bereidt acties voor. De raad van com-
missarissen van MGL heeft zich pal 
achter Johan Boerman opgesteld. De 
vakbonden stellen de raad van com-
missarissen een ultimatum om als-
nog Boerman te vervangen.

NOVUM Nieuws
Gesprekken over be-
langenbehartiging
Er vinden in 2008 meerdere gesprekken 
plaats tussen de directie van NOVUM 
Nieuws en de NVJ. De directie is niet 
bereid te komen tot collectieve afspra-
ken rond arbeidsvoorwaarden. Ook wil 
zij geen sociale plannen afsluiten bij 
reorganisaties. De belangenbeharti-
ging bij NOVUM Nieuws blijft voorals-
nog een individueel traject.

verdienen kunnen een ontslagvergoeding krijgen tot vier jaarsalarissen, terwijl voor werknemers die 75 mille en meer 
verdienen het maximum op één jaarsalaris ligt. De NVJ neemt dan ook afstand van het door FNV en minister Donner 
bereikte akkoord.

10  De Telegraaf stapt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wegens schending van de persvrijheid en van de 
privacy van journalisten Bart Mos en Joost de Haas. De NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren zijn even-
eens partij in de zaak. Volgens advocaat Bas Le Poole gaat het om een zeer principiële kwestie: Het recht op bronbescherming is 
in deze zaak uitgehold. 

20  De Infographics Jaarprijs 2008, een initiatief van NVJ en BNO, wordt uitgereikt aan Jelrik Atema (Elsevier). Met zijn 
infographic 'Noord-Zuidlijn' wint hij de prijs in de categorie redactionele infographic.

22  De Sander Thoenes-lezing, ditmaal verzorgd door Moskou-correspondent Pieter van der Sloot – alias Pieter Waterdrinker Het jaar 2008 was voor de sectie Lokale Media 
een tussenjaar. Er zijn geen CAO’s afgesloten, er 
was geen Dag van de Lokale Media - die wordt 
namelijk eens in de twee jaar gehouden. De sec-
tie heeft het jaar benut om bedrijven en hoge-
scholen te bezoeken.

Peter Nefkens, voorzitter sectie Lokale Media: 
‘Eind 2008 hebben we uitgebreid stilgestaan bij 
de actuele ontwikkelingen toen de economische 
crisis in alle hevigheid losbarstte. De sectie heeft 
in 2008 een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd om 
met de mensen ter plaatse te praten over hun be-
leid en ervaringen. De lokale media wachten niet 
lijdzaam af. Er moeten keuzes worden gemaakt. 
Persoonlijk vind ik dat meer gekeken moet wor-
den naar de lange termijn. Bedrijven moeten 
voorzichtig zijn met bezuinigen op arbeidsplaat-
sen of pagina’s schrappen op korte termijn. Nu 
moet je plannen maken voor later en een visie 
ontwikkelen, zodat je sterk staat op het juiste 
moment. Dat biedt nieuwe kansen. 
Lokale media kunnen ten volle profiteren van 
crossmediale toepassingen. Sommige uitgevers 
doen veel met internet, andere nog vrijwel niks. 
Lokale media maken alle journalistieke produc-
ties op lokaal en regionaal niveau: huis-aan-huis-
bladen, betaalde en onbetaalde nieuwsbladen, 
internet en kabelkranten. Binnen de lokale media 
vindt al een tijdje de discussie plaats in hoeverre 
deze media elkaar beconcurreren. Neemt een le-
zer nog een betaald abonnement als hij de infor-
matie ook van internet kan halen? 
Internet is een belangrijk medium geworden in 
de regio. Bezoekers komen af op politieberich-
ten, lokale politiek, rechtbankverslagen en voet-
balnieuws. Op regionaal nieuws reageren is zeer 
aantrekkelijk en dat gebeurt ook veelvuldig. In 
toenemende mate krijgen we ook foto’s van bur-
gers opgestuurd. Ik zie burgerjournalistiek eerder 
als aanvullend dan als concurrerend. Mensen ko-
men naar jou toe, ze willen dat een foto of ver-
haal in jouw medium wordt geplaatst omdat je 
een gevestigde naam hebt. 

Binnen de sectie Lokale Media is in 2008 uitge-
breid gediscussieerd over de grenzen van taken 
voor de journalist. Redacteuren moeten steeds 

vaker foto’s en filmpjes maken. Doe je de foto-
grafen hiermee niet te kort, dus de mensen die 
hiervoor echt opgeleid zijn? Overigens worden bij 
ons nog steeds professionele fotografen op pad 
gestuurd voor het beeld bij de echt belangrijke 
verhalen. De vraag die wij ons stellen is of je als 
journalist nog voldoende kwaliteit kan bieden 
als je je aandacht moet verdelen. De meningen 
zijn verdeeld, maar we komen op een punt dat je 
niet anders meer kunt. Als we multimediaal wil-
len zijn, moeten we stukken schrijven en filmpjes 
monteren. In toenemende mate gebeurt het al. 
De vraag is echter of iedere journalist hiervoor 
geschikt is en of je iedere journalist deze extra 
taken moet opleggen. 

In 2008 heeft de sectie Lokale Media een aantal 
bezoeken gebracht aan de scholen voor de jour-
nalistiek. We willen onze sector in een goed dag-
licht stellen door uit te leggen welke betekenis 
onze sector heeft en wat de bedrijven te bieden 
hebben. Onze vraag aan de opleidingen was hoe 
studenten aankijken tegen lokale media. Uit die 
gesprekken kwam naar voren dat er in het ver-
leden neerbuigend over lokale media werd ge-
dacht, maar dat het besef doordringt dat lokale 
media veel te bieden hebben aan jonge journalis-
ten. Studenten leren er heel veel omdat ze in het 
diepe worden gegooid. 
Een van de resultaten van deze bezoeken was dat 
we met Hogeschool InHolland in Rotterdam de 
afspraak maakten dat we de Dag van de Lokale 
Media, op 14 maart 2009, in hun gebouw moch-
ten houden, in de hoop dat daar ook veel studen-
ten op afkomen.’

Multimediale taken, ja of nee

       'Lokale media kunnen 
                ten volle profiteren van
     crossmediale toepassingen'

sectie Lokale Media
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Wegener kondigt een reeks reorga-
nisaties aan op 26 juni. Uit het con-
tourenplan blijkt dat Wegener toe 
wil naar een crossmediaal content-
bedrijf. De drie uitgeverijen Wegener 
NieuwsMedia, Wegener Huis-aan-
huisMedia en Wegener MediaVenti-
ons zullen samensmelten tot één be-
drijf: Wegener Media. De dagbladen, 
huis-aan-huiskranten en online verti-
cals blijven zich onder de bestaande 
namen op de markt presenteren. Uit 
de eerste analyses wordt een vermin-
dering verwacht van 395 tot 465 ar-
beidsplaatsen. 

De NVJ stelt vast, dat voornoemd re-
organisatieplan leidt tot afbraak van 

de personele slagkracht van de redac-
ties en commerciële afdeling van het 
bedrijf. De redacties en NVJ eisen dat 
het plan van tafel gaat. Het gaat om 
de in de contourennota genoemde 
journalistieke personeelsreductie van 
80 fte, de gestelde rendements- 
eisen en het ontbreken van een goe-
de onderbouwing voor de benodigde 
ruimte voor de te nemen multime-
diale initiatieven, aldus de NVJ. De 
zeven Wegener-dagbladen dreigen 
met stakingen maar het komt op het 
allerlaatste moment niet tot acties.  
De NVJ bereikt met de Raad van Be-
stuur van Wegener een overeen-
komst. Daarmee laat Wegener de 
getalsmatige voornemens uit het 

30  De NVJ reageert tevreden op het nieuws dat HP/De Tijd wekelijks blijft verschijnen. Er moet wel flink worden bezuinigd. 
De redactie die nu nog uit ongeveer 25 mensen bestaat, zal met eenderde worden ingekrompen.

30  De NVJ is ontstemd over het feit dat zij niet is ingelicht over de overname van uitgeverij Janssen Pers Postiljon en de 
Weekbladen Groep Midden Nederland door Holland Combinatie, de huis-aan-huisbladuitgeverij van TMG. Gezien de 
voorgenomen reductie van het aantal fte's bij TMG heeft de NVJ in een brief om opheldering gevraagd.

2  De NVJ en ANP starten gesprekken over de modernisering van de CAO ANP. Er moet een overzichtelijk pakket van 
arbeidsvoorwaarden komen. De NVJ benadrukt dat de journalistieke CAO gehandhaafd moet blijven voor het ANP.

2 Hoewel de nieuwsredactie bij de aangekondigde reorganisatie van RTL Nederland buiten schot blijft, zal de NVJ de gang van 
zaken nauwgezet volgen. RTL brengt nagenoeg alle technische faciliteiten onder bij Dutch View. Dit leidt tot een verlies van zo'n 
50 banen.

toepassing zijn binnen de uitgeverij 
worden niet meer toegepast, met uit-
zondering van de journalisten die al 
onder de CAO voor Publiekstijdschrift-
journalisten vielen. Dit kan uitholling 
van de toepassing van de journalis-
tieke CAO betekenen. De NVJ verzoekt 
Sanoma om informatie om zowel 
de secundaire als primaire arbeids-
voorwaarden met elkaar te kunnen 
vergelijken. De arbeidsvoorwaarden 
zoals die door de volle dochteronder-
neming Ilse worden toegepast staan 
centraal voor het arbeidsvoorwaar-
denpakket van Sanoma Digitaal. Ook 
de OR van Ilse heeft contact opgeno-
men om de regelingen te toetsen.
Naar aanleiding van deze uitkomst 
zal de NVJ bekijken of er dispensatie 
moet worden verleend of dat nale-
ving van de CAO moet worden gevor-
derd.

Telegraaf Media Groep
Sociaal plan
De Telegraaf Media Groep (TMG) 
nodigt in januari de NVJ uit om te 
praten over een Sociaal Plan voor de 
komende jaren. De NVJ wil van TMG 
weten of er concrete reorganisaties te 
verwachten zijn. Het hebben van een 
‘Sociaal Plan op de plank voor het ge-
val dat’ is wat betreft de NVJ niet het 
juiste uitgangspunt om gesprekken 
aan te gaan. In november maakt TMG 
bekend bijna 500 banen te schrap-
pen. De onderhandelingen over een 
nieuw Sociaal Plan duren nog voort. 
Pas in 2009 wordt in tweede instan-
tie het akkoord goedgekeurd. 

RTL Nederland
Twee reorganisaties
Bij RTL Nederland wordt in 2008 
twee maal gereorganiseerd. Wegens 
tegenvallende kijkcijfers wordt het 
programma ‘4 In Het Land’ stopgezet. 
Daarbij kunnen slechts enkele mede-
werkers binnen RTL Nederland wor-
den herplaatst. Voor de andere mede-
werkers komt de NVJ een Sociaal Plan 
overeen met de directie.
Later in 2008 maakt de directie van 
RTL Nederland bekend dat er door 
de hele organisatie stevig gesneden 
gaat worden in het middenmanage-
ment van de organisatie. Bovendien 
wil men de afdeling Broadcast Ope-
rations (techniek) afstoten. Er zijn bij 
deze reorganisatie geen leden van de 
NVJ betrokken.
In 2008 wordt ook bij RTL Nederland 
een start gemaakt met het leeftijds-
fasebewust personeelsbeleid. Dit is 
een uitvloeisel van de CAO die in 2007 
in afgesloten. De NVJ neemt, samen 
met FNV KIEM, De Unie, directie en 
HRM van RTL Nederland, zitting in 
een werkgroep. Enkele gespeciali-
seerde bedrijven worden uitgenodigd 
voor een pitch. In 2009 zal uiteinde-
lijk definitief gestalte moeten worden 
gegeven aan het beleid.

Sanoma
Sanoma digitaal
Sanoma Uitgevers richt een aparte 
divisie op, Sanoma Digitaal, waar alle 
online activiteiten van Sanoma wor-
den ondergebracht. Sanoma Digitaal 
is een aparte BV. De CAO’s die van 

– gaat over de persvrijheid in Rusland en conflictgebieden Georgië en Zuid-Ossetië. 

25  De NVJ/ NVF start een groot onderzoek naar de rol en de toekomst van de fotojournalist. Het doel is antwoord te krijgen op 
de vraag in hoeverre de beroepspraktijk verandert als gevolg van ontwikkelingen zoals marktdruk en digitalisering. 

26  Villamedia bestaat tien jaar. In de afgelopen jaren is de site uitgegroeid tot een onmisbare nieuwsbron voor journalisten 
en communicatieprofessionals. Het aanbod van vacatures is eveneens explosief gestegen.

26 De NVJ lanceert haar nieuwe website, die beter voorziet in actueel nieuws, service en aansluit op de vormgeving van 
Villamedia en De Journalist.

27  De tweede aflevering van de Nacht van de Journalistiek is een succes. In Utrecht bezoeken zo'n 200 jonge journalisten 
de nacht. 

Telegraaf 
Tijdschriften Groep
Deel tijdschriften 
verkocht 
De directie van de Telegraaf Media-
groep (TMG) maakt bekend een deel 
van de tijdschriften van Telegraaf Tijd-
schriften Groep (TTG) te willen verko-
pen. TMG zegt terug te willen naar 
de kernactiviteit. De titels Elegance, 
Residence, Hitkrant en Cosmogirl 
worden door de uitgever van Pelican 
Magazines gekocht. De onderhan-
delingen over FHM, Jan en Motoplus  
zijn nog gaande. De titels Privé, Auto-
visie en Vrouw blijven bij de Telegraaf 
Mediagroep achter. Deze bladen heb-
ben namelijk een directe relatie met 
dagblad De Telegraaf.

Wegener Akkoord na stakingsdreiging contourenplan varen. De rendement-
seis van 20 procent is van de baan, 
evenals de voorgenomen personeels-
reductie van 80 journalistieke fte’s. 
De periode tot 1 september 2008 
wordt gebruikt om een nieuw con-
tourenplan op te zetten. De NVJ-leden 
keuren het akkoord goed waarin staat 
dat de verantwoordelijkheid voor 
budgetten geheel komt te liggen bij 
de uitgeverijen. Ook wordt ingezet op 
een multimediale toekomst.

In december wil Wegener het akkoord 
openbreken. De NVJ, de redactieraden 
van Wegener-dagbladen en de COR 
van Wegener willen eerst inzicht in 
de financiële problemen van het be-
drijf voordat over extra bezuinigingen 
gesproken kan worden. 
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Vereniging

NVJ-Contributie Terugstorten contributiegeld
De in alle CAO’s mogelijk gemaakte afspraak om de NVJ-contributie te laten ver-
rekenen met het brutosalaris, is ook in 2008 een groot succes. De leden ontvan-
gen in de maand november een opgave van de jaarcontributie en kunnen met 
deze opgave via hun werkgever 42 tot 52 procent van het NVJ-contributiegeld 
teruggestort krijgen. Daarmee is de NVJ-contributie tot de helft goedkoper. Free-
lancers kunnen hun contributie als aftrekbare bedrijfskosten zelf met de fiscus 
verrekenen. Deze afspraak wordt ook in 2008 als wervingsinstrument ingezet.

In het nieuws  NVJ bijna 2000 keer in het nieuws
De NVJ verschijnt vanaf maart t/m december 2008 maar liefst 1989 keer zelf 
in het nieuws. Dit blijkt uit de mediascan die de FNV jaarlijks laat maken. De 
piek is in juli, 380 maal, ten tijde van de acties rondom Wegener. In 2008 staat 
de NVJ 61 keer als nieuwsbron in de Volkskrant. Ook de regionale dagbladen 
voeren de NVJ tussen de 24 en 28 keer op. 

De NVJ wil het voortouw nemen in de verdere individualisering van de arbeids-
voorwaarden en scholing, aldus eerste vice-voorzitter Bert de Jong tijdens de 
Verenigingsraad op 5 november. Op deze wijze wil zij investeren in het vak en 
perspectief houden voor de sectoren. In het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 
2009 wordt dit onderwerp prominent aan de orde gesteld. Beloning wordt daar-
aan niet ondergeschikt gemaakt. De NVJ zet in op een loonsverbetering, die op 
zijn minst koopkrachtbehoud waarborgt. Op grond van het inflatiecijfer wordt 
uitgegaan van een looneis van 3,5 procent. 
De NVJ wil een breed toepasbare journalistieke basis-CAO ontwikkelen, die uit-
eindelijk kan leiden tot het gelijkschakelen van bepalingen uit verschillende 
CAO’s. Een werkgroep inventariseert relevante onderwerpen voor zo’n basis-CAO. 

Verzelfstandiging Villamedia
De Verenigingsraad besluit in november alle uitgeefactiviteiten NVJ/Villamedia 
te verzelfstandigen, middels de oprichting van een aparte rechtspersoon, Villa-
media B.V. Deze zal per 1 januari 2009 van start gaan, en alle uitgeefactivitei-
ten met betrekking tot het uitgeven van het vakblad De Journalist, de vaksite 
Villamedia, de mailnieuwsbrieven en andere publicaties zoals de jaaragenda 
voor zijn rekening nemen. De NVJ zal via de oprichting van een NVJ holding de 
volledige zeggenschap over de uitgeefactiviteiten van de uitgeef-B.V. behouden.

Jaarrede 3 mei
Journalisten zijn 
gouddelvers
Tijdens de jaarvergadering op 3 mei 
houdt waarnemend voorzitter Bert de 
Jong zijn jaarrede waarin hij stelt dat 
in de term ‘content’ een diskwalificatie 
besloten ligt. Want journalistieke in-
formatie is niet slechts ‘content’.  
Nieuwsartikelen, foto’s het zijn eigen-
lijk allemaal klompjes goud, met zorg 
en toewijding vergaard. Het is een 
misvatting om te denken dat deze 
schatten uit de lucht komen vallen. 
Dat zouden uitgevers willen. Het enige 
wat ze dan nog hoeven doen is de aan-
stelling van ‘content-verzamelaars’. En 
die kunnen het nieuws dan in kranten 
publiceren, op radio uitzenden, op te-
levisie vertonen en op internet plaat-
sen. Dat is geen kunst, daar zit amper 
meerwaarde in.
De kennis en expertise ligt bij de hui-
dige generatie hooggekwalificeerde 
journalisten, betoogt De Jong. Uitge-
vers en omroepbazen moeten zich 
realiseren dat ze een schat in handen 
hebben. Het is onbegrijpelijk dat deze 
schat in snel tempo bij het grof vuil 
wordt gezet. 
De ene afslanking van redacties volgt 
immers op de andere, puur uit kosten-
overwegingen. De macht van het geld 
is wurgend voor de journalistiek. Het 
uitgeven van kranten en tijdschriften 
is niet hetzelfde als het produceren 
van spijkers. Er is een maatschappelij-
ke betekenis en die hebben we te res-
pecteren. Als alleen rendementsden-
ken telt, dan moet het ergste worden 
gevreesd. 

gunnen of gewoon afrekenen?' Het debat wordt georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Erik van Heeswijk 
als vice-voorzitter van de NVJ.

10 De paritaire commissie Marktconform Loongebouw Vaktijdschriften voert overleg met HRM-adviesbureau Hay Group over 
de ontwikkeling van een nieuw functiewaarderingsysteem. 

13 De NVJ en PCM Uitgevers praten over ontslagvergoedingen en alternatief werk voor de medewerkers van gratis krant 
DAG. Een ander onderwerp is de opzegtermijn voor de freelance journalisten van DAG.

15 De NVJ wil van uitgeverij Sanoma duidelijkheid over de toepassing van een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor 
online-medewerkers. Nieuwe webredacteuren die worden aangenomen vallen niet meer, zoals hun directe collega's, 
onder de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten.

3  De NVJ is met PCM Uitgevers in gesprek over een Sociaal Plan voor de ongeveer 60 medewerkers die worden getroffen 
door het verdwijnen van de papieren gratis krant DAG. Op de redactie werken 32 mensen – veelal met een tijdelijk 
contract. Verder werken er nog 27 mensen aan de krant, die niet onder een CAO vallen. 

7  Een overgrote meerderheid van de NVJ-leden werkzaam bij Wegener heeft het formatiegarantie-akkoord tussen NVJ 
en Wegener goedgekeurd. Het akkoord behelst ondermeer dat de verantwoordelijkheid voor budgetten geheel komt te 
liggen bij de uitgeverijen. Ook wordt ingezet op een multimediale toekomst.

7  De NVJ bezoekt in oktober de verschillende tijdschriftuitgeverijen om het Project Leeftijdsbewust Personeelsbeleid te 
bespreken. Het project komt voort uit de CAO-afspraak waarin staat dat bedrijven worden ondersteund bij de invoering 
van leeftijdsfasegericht personeelsbeleid. 

9  De NVJ organiseert in samenwerking met de sectie Internet een discussie onder de titel 'Auteursrecht Online. Jatten, 

Verenigingsraad 5 november
Verkenning breed toepasbare CAO

Ledenontwikkeling
Aantal groeit
Voor het eerst sinds 2001 maakt de 
NVJ weer een bescheiden ledengroei 
van een klein procent mee. De NVJ telt 
op 31 december 2008 8243 leden. Ze-
ker gezien de toenemende uitstroom 
uit de journalistieke sector is dit een 
opmerkelijk keerpunt. Voor deze po-
sitieve wending zijn diverse redenen 
aan te geven. De belangrijkste reden 
is dat de NVJ meer prioriteit geeft 
aan ledenwerving en ledenbehoud. 
De nieuwe medewerker marketing 
en communicatie, Mayke Apotheker, 
zorgt ervoor dat werving van leden 
hoog op de agenda staat. Dit beleid 
wordt het komende jaar voortgezet 
in de vorm van specifieke wervingsac-
ties, een eenvoudiger aanmeldings-
procedure via de nieuwe website, de 
invoering van het speciale starters-
lidmaatschap en een algemeen ken-
nismakingstarief van 25 euro voor de 
eerste drie maanden bij afsluiten van 
een lidmaatschap voor tenminste een 
jaar. 

 Sectie dec 2007 dec 2008 groei in%
 Dagbladen 2044 2072 1,4%
Freelance 1880 1929 2,6%
NVF 669 668 -0,1%
Tijdschriften 769 739 -3,9%
Omroep 923 873 -5,4%
Internet 123 109 -11,4%
Kabelkranten 6 4  -33,3%
Persbureaus 122 131 7,4%
Lokale Media 251 244 -2,8%
Voorlichtting 75 78  4,0%
Diversen 51 42  -17,6%
Werkloze schoolverlaters 27 8  -70,4%
Subtotaal 6940 6897 -0,6%

Studentlid 350 326 -6,9%
NVF Studentlid 29 28  -3,4%
Buitengewoon lid 297 279 -6,1%
NVF Buitengewoon lid 18 16  -11,1%
Gepensioneerd lid 11 11  0,0%
Senior lid 523 576 10,1%
NVF senior lid 15 13  -13,3%
Starterslid 0 97 
Subtotaal 1243 1346 8,3%

 Totaal Leden 8183 8243 0,7% 

Ontwikkeling Ledengroei 2008
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tiviteiten van De Journalist in eigen 
hand te gaan nemen. Daarvoor is een 
rechtspersoon opgericht, Villamedia 
Uitgeverij B.V., die vanaf 2009 zowel 
Villamedia als De Journalist gaat 
uitgeven. Dolf Rogmans wordt de 
hoofdredacteur/directeur. Verder is 
besloten de advertentiewerving voor 
De Journalist in andere handen onder 
te brengen.
Het jaar 2008 is een overgangsjaar. 
De activiteiten en organisatie zijn 
klaar voor de verzelfstandiging. On-
danks de kredietcrisis zullen blad en 
site in 2009 grote veranderingen on-
dergaan: de nieuwe bladformule en 
de community. Die moeten er voor 
zorgen dat als (hopelijk) in 2010 de 
economie weer aantrekt, de uitgeverij 
klaar staat om daar van te profiteren.

muleringsfonds voor de Pers de bouw 
van en onderzoek naar een commu-
nity onder de vlag van Villamedia 
gaat steunen. Dat wordt voor 2009 
de grote uitdaging. De community 
wordt een plek waar journalisten el-
kaar kunnen ontmoeten en contacten 
onderhouden. Ook moet de commu-
nity een belangrijke rol gaan spelen 
bij het vinden en aanbieden van werk.
Voor De Journalist en Villamedia is in 
2008 een lezersonderzoek gehouden. 
De resultaten daarvan zullen in 2009 
zichtbaar worden. De bedoeling is de 
bladformule aan te scherpen en het 
blad voor een bredere doelgroep inte-
ressant te maken.
In de loop van 2008 wordt het be-
sluit genomen om ook de uitgeefac-

Begin 2008 treedt Dolf Rogmans aan 
als nieuwe hoofdredacteur van zowel 
De Journalist als Villamedia. Bij Villa-
media zet de omzetgroei van de afge-
lopen jaren in 2008 door. Alleen in het 
laatste kwartaal wordt de invloed van 
de kredietcrisis licht merkbaar. 
De grootste verandering is de intro-
ductie van de nieuwe vormgeving 
van Villamedia. Ook wordt in de loop 
van het jaar het aantal nieuwsup-
dates opgevoerd. Als gevolg van deze 
veranderingen groeit het bezoek aan 
de website met zeker 20 procent. 
Ook de website van De Journalist is 
in het voorjaar van 2008 vernieuwd. 
En daarna neemt ook het bezoek aan 
deze website flink toe.
Eind 2008 wordt bekend dat het Sti-

14  De NVJ is verontrust over de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de medewerkers en de directie van Media Groep 
Limburg (MGL). Volgens de NVJ is door de vertrouwenscrisis een onwerkbare situatie ontstaan. De NVJ dringt aan op 
passende maatregelen om 'de patstelling op te heffen'. 

20  De onderzoekscommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat de familie van Stan Storimans, RTL en NVJ 
weten dat de RTL-cameraman is omgekomen door een clusterbom van Russische makelij. Volgens de commissie hadden 
de Russen die dag niets te zoeken in Gori, omdat daar geen gevechten plaatsvonden. 

23  De NVJ en PCM Uitgevers komen overeen dat redacteuren van de opgeheven krant DAG maximaal een half jaarsalaris 
meekrijgen als ontslagvergoeding. Ook voor vaste freelancers worden afspraken gemaakt.

23 De NVJ Plagiaatopsporingsdienst, begin september gelanceerd, is al door bijna 300 freelance journalisten geraadpleegd. 
De NVJ doet een gebruikersonderzoek. Zij wil weten of de gebruikers tot nu toe daadwerkelijk auteursrechtschending 

Villamedia & De Journalist Overgangsjaar

Begin 2008 kwam de paritaire commissie Marktcon-
form Loongebouw Vaktijdschriften voor het eerst bij-
een. De opdracht was te bekijken in hoeverre het hui-
dige systeem en de profielen in de CAO nog kloppen. 
Ook werd gekeken of de beloning marktconform is. 
‘De datum van invoering, 1 april 2009, is een gerust-
stellende gedachte.’ 

Jos Everaers, voorzitter sectie Vaktijdschriftjournalis-
ten: 'De geschiedenis van een nieuw te ontwikkelen 
loongebouw gaat verder terug dan 2008. Ook in de 
vorige CAO werd afgesproken om een paritaire com-
missie te vormen. Toen al waren we niet tevreden 
over het huidige loongebouw en hadden we twijfels 
bij de marktconformiteit van de beloning. Maar de 
werkgevers hebben die afspraak voortdurend voor 
zich uit geschoven en die commissie is er toen niet ge-
komen. Het was een niet nagekomen CAO-afspraak 
en daar maakten we een zwaar punt van tijdens de 
onderhandelingen die erna kwamen. De werkgevers 
beseften dat. Bovendien hadden ook zij de behoefte 
om de loonsystematiek aan te passen vanwege nieu-
we online functies en vooruit te kijken naar de toe-
komst van de sector.
Een van de belangrijkste afspraken die we hebben 
gemaakt is een datum van invoering. De werkgevers 
wilden geen vaste datum. Maar gezien de eerdere 
praktijken namen we daar geen genoegen meer mee. 
We wilden een datum en we zijn akkoord gegaan met 
1 april 2009. Dan wordt het nieuwe loongebouw in-
gevoerd, eventueel met terugwerkende kracht. Dat 
was een heel sterk winstpunt en een geruststellende 
gedachte. 

Een belangrijk punt voor de paritaire commissie was 
het onderzoek naar de marktconformiteit. We zien na-
melijk grote verschillen met het loongebouw Publieks-
tijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten (PuOp), 
 terwijl vaktijdschriftjournalisten minstens op het-
zelfde niveau presteren. Bij een marktconform salaris 
praat je niet over een paar tientjes verschil met PuOp, 
maar over verschillen van twee tot driehonderd euro 
bruto per maand in vergelijking met de huidige Vak-
CAO. 
Beide sectoren werkten tot nu toe met verschillende 
functioneringssystemen. Het loongebouw Vaktijd-
schriftjournalisten is afgeleid van de ORBA-indeling, 
die van PuOP van de HAY-systematiek. Het verschil is 

dat het aantal loonschalen bij PuOp sterk is terugge-
bracht. De systematiek volgens HAY is transparanter 
met minder criteria. Het wordt daardoor gemakkelij-
ker om uit te leggen waarom een bepaalde beloning 
bij een bepaalde functie past. 
Ook onze paritaire commissie wilde met bureau HAY 
Group in zee. De functies met de PuOp overlappen el-
kaar voor het overgrote deel. 

De opdracht aan HAY Group luidde: kom met een 
voorstel voor een indelingssystematiek voor vakblad-
journalisten, bekijk of er nieuwe functies zijn ont-
staan en formuleer referentiefuncties. Bepaal aan de 
hand van de referentiefuncties de marktconforme be-
loning van de vakbladjournalisten. Om een indruk te 
krijgen van het soort werk en het soort functies wer-
den interviews gehouden met uitgevers, hoofdredac-
teuren, redacteuren en webredacteuren. Vervolgens 
werd het beroep vaktijdschriftjournalist gedefinieerd 
als HBO/ universitair kenniswerker en vergeleken 
met vergelijkbare beroepen.
Een van de conclusies van HAY was dat het meeviel 
met het aantal nieuwe functies. Online functies zijn 
er natuurlijk wel, maar de benodigde journalistieke 
vaardigheden wijken niet af van die voor de printme-
dia. 

  

Begin 2009 wordt een eerste rapport gepresenteerd.  
Er moeten daarna verschillende stappen gezet wor-
den. Waar we halsreikend naar uit kijken is de ultie-
me vergelijking van de loonschalen. Er is vastgesteld 
op welk kennisniveau het journalistieke werk plaats-
vindt, nu gaan we de slag naar marktconformiteit ma-
ken. Wel ben ik realist genoeg om te beseffen dat er 
vanwege de economische crisis sinds eind 2008 heel 
veel gebeurt. De advertentie-inkomsten kelderen, er 
is veel paniek in de sector. Maar we hebben die datum 
van 1 april 2009 en die gaan we niet weggeven.’ 

    'Vaktijdschriftjournalisten presteren 
     minstens op hetzelfde niveau'  

De slag naar marktconformiteit



Infographics jaarprijs Prijs in ere hersteld 
Jelrik Atema wint de Infographics Jaarprijs 2008 in de categorie re-
dactionele infographic. Atema valt in de prijzen met een graphic van 
de Noord-Zuid lijn voor weekblad Elsevier. 
De Infographic Jaarprijs, een initiatief van de NVJ en de Beroepsorga-
nisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), wordt in 2008 nieuw leven 
in geblazen. De Infographics Jaarprijs wordt na enkele jaren stilte, 
in 2008 voor de vierde keer uitgereikt. Tijdens het succesvolle Info-
graphics-congres in het voorjaar 2008 wordt besloten de prijs weer 
in ere te herstellen. Infographic-makers werken op het snijvlak van 
de vakgebieden ontwerpen en journalistiek en krijgen nu verdiende 
erkenning in de vorm van een tweejaarlijkse prijs. 
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           De winnaars van De Tegel 2007:
  
  Dag- en Weekbladen: 
 Nieuws serie over gouden handdrukken
 Auteur  Ron Lodewijks
 Medium  Brabants Dagblad
 Achtergrond  serie ABN-Amro, 
  De uitverkoop van Nederland
 Auteurs Menno Tamminga, Heleen de Graaf, 
  Philip de Witt Wijnen
 Medium NRC Handelsblad

  Televisie:
 Nieuws  Het clusterbomgevoel
 Makers Jos van Dongen en André Tak
 Medium Zembla (VARA/NPS)
 Achtergrond  De Ooggetuigen van de Decembermoorden
 Makers Monique Wijnans
 Medium  NOVA (NPS/VARA)

  Radio:
 Nieuws KCT Operaties Afghanistan
 Makers Huub Jaspers, Gerard Legebeke, 
  Frans Jozef Hutsch 
 Medium Argos (VPRO) 
 Achtergrond Jan Wolkers Memorial

 Makers redactie Kunststof
 Medium  Kunststof (NPS)

  Internet/multimedia
 Nieuws multimediaal verslag Lowlands 2007
 Makers redactie VPRO 3VOOR12 i.s.m. VPRO Digitaal
 Medium  http://3voor12.vpro.nl (VPRO)
 Achtergrond  multimediaal project In Europa
 Makers  redactie In Europa i.s.m. VPRO Digitaal
 Medium  www.ineuropa.nl (VPRO)

  Talent: 
  portretten van Frans Timmermans 
  en Joost Lagendijk
 Maker Thijs Niemantsverdriet (1978)
 Medium Vrij Nederland

oktoberok
tob

er

Prijzen

ded werken is eerder praktijk dan uit-
zondering. Welke implicaties dat heeft 
voor de fotojournalistiek is een actueel 
thema. De jury van de Zilveren Camera 
steunt het bestuur in het initiatief 
deze discussie uitgebreid te gaan voe-
ren. In zijn oordeel over het getoonde 
werk is de jury gehouden aan de op-
gelegde regels en wedstrijdvoorwaar-
den. De jury beoordeelt foto’s op fo-
tografische kwaliteit. Laat fotografen 
hun eigen verhaal vertellen. En laat 
de Zilveren Camera een fotojournalis-
tieke prijs blijven. 

de partij stoïcijns zitten. De fotograaf 
is erbij en staat op de goede plek.  
Dirk-Jan Visser wordt uitgeroe-
pen tot Nieuwspoort Fotojourna-
list. Ilvy Njiokiktjien wint de aan-
moedigingsprijs Canonprijs 2007.  
 
Deze editie van de Zilveren Camera 
staat in het teken van de positie van de 
fotojournalist en de onafhankelijkheid 
van de nieuwsgaring. Geconstateerd 
kan worden dat het voor fotojour-
nalisten steeds moeilijker wordt om 
vrijelijk hun werk te doen. Het embed-

Journalistieke inhoud, het juiste mo-
ment gekozen, met maatschappelijke 
urgentie en een fotograaf die nog 
iets van zichzelf toevoegt aan het 
beeld. Aldus de jury van de Zilveren 
Camera 2007 over de winnende foto 
van Martijn Beekman. De drie erele-
den van de VVD,  Erica Terpstra, Henk 
Vonhoff en Frits Korthals Altes in een 
auto na hun gesprek met Rita Ver-
donk over de crisis in de VVD-fractie. 
Deze foto is een samenballing van al 
het gedoe rond de VVD in dat jaar. In 
de hectiek blijft de oude garde van 

De Tegel Programma nog uitgebreider

Voor de tweede keer worden de belangrijkste prijzen voor zowel om-
roep-, dagblad- als weekbladjournalistiek uitgereikt. De Tegel is in 
een jaar tijd uitgegroeid tot een begrip. Eenmaal in het jaar mag de 
journalistiek zijn eigen successen vieren en zijn eigen belangen on-
derstrepen. Het evenement wordt gehouden op 20 mei in het Mu-
ziekgebouw Aan ’t IJ te Amsterdam. Het is een uitverkocht huis met 
meer dan 600 bezoekers. Het feestelijke programma wordt live uit-
gezonden via livestream en het nieuwe kabeltv-station Het Gesprek. 
De Tegel is een initiatief van de NVJ, de Nederlandse Dagblad Pers, 
publieke omroepen, RTL Nederland en het Nederlands Genootschap 
van Hoofdredacteuren.

 Boerman alsnog te vervangen.

29 Vanaf 1 januari 2009 wordt het meldsysteem P2000 stapsgewijs landelijk ingevoerd. Dat is de uitkomst van het over-
leg dat NVJ voert met de voorzitter van de raad van Hoofdcommissarissen van Politie. Daarbij is de toezegging gedaan 
dat per 1 juli het systeem in alle 26 regio's moet draaien.

29  De NVJ praat met de ondernemingsraad van Sanoma-onderdeel Ilse Media over hun arbeidsvoorwaardenpakket. 
Aanleiding is de aparte regeling voor nieuwe webredacteuren bij Sanoma. Het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket pakt 
slechter uit dan de huidige CAO voor publiekstijdschriften.

30 De kantonrechtersformule wordt aangepast. De NVJ inventariseert de precieze gevolgen. Met ingang van 1 januari 
2009 gaat de ontslagvergoedingsrichtlijn over de gehele linie omlaag. Kantonrechters blijven vrij om een zogenoemde 
billijke vergoeding bij ontslag toe te kennen waarbij ze af kunnen wijken van de aanbevelingen.

 hebben opgespoord. Ook wordt uitgezocht welk soort informatie relatief vaker wordt gekopieerd.

24  MGL komt geen stap verder in het oplossen van de problemen rondom directeur Johan Boerman. De overlegorganen verwijten 
de directeur geen visie te hebben op de toekomst van het bedrijf. De NVJ vindt dat de situatie in Limburg uit de hand loopt.

27  TMG sluit vrijwel uit dat HDC Media ontkomt aan de nieuwe bezuinigingsronde. In augustus kondigde TMG aan dat 425 
arbeidsplaatsen komen te vervallen. Maar volgens HDC is met de huidige redactieformatie van 250 fte's echt de bodem 
bereikt. Dit blijkt uit overleg dat de NVJ heeft met de Raad van Bestuur TMG, in aanwezigheid van redactieraad, redactie-
commissie en directie HDC.

28 Het personeel van Media Groep Limburg (MGL) bereidt acties voor. Als eerste hebben de journalisten aangesloten bij  
de NVJ daartoe unaniem besloten, later de leden van FNV Kiem, CNV en De Unie. De raad van commissarissen van  
MGL heeft zich pal achter Boerman opgesteld. De vakbonden stellen de raad van commissarissen een ultimatum om 

Zilveren Camera 2007 Fotograaf op de goede plek

Foto: Martijn Beekman
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3 De NVJ en Audax voeren overleg over het Sociaal Plan dat van toepassing zal zijn op de reorganisatie bij HP/De Tijd. De 

NVJ streeft naar vertrekregelingen op basis van vrijwilligheid.

4 Het verschoningsrecht voor journalisten wordt wettelijk vastgelegd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch 
Ballin van Justitie. Thomas Bruning noemt de voorgestelde wettelijke regeling 'een positieve eerste stap, omdat hiermee 
bronbescherming een wettelijke erkenning krijgt'.

4 De ontslagvergoeding moet volgens de NVJ in elk geval in de huidige sociaal plannen conform de 'oude' kanton-
rechtersformule worden toegepast. Hierover zijn immers afspraken gemaakt. Dit zegt de NVJ in een reactie op de 
aanpassingen van de kantonrechtersformule.

5  Anneke Naafs en Mark Fuller worden tijdens de Verenigingsraad benoemd tot NVJ-bestuurslid. In het bestuur van de NVJ 
ontstonden twee vacatures door het vertrek van bestuurslid Lout Donders en vice-voorzitter Erik van Heeswijk.

NVJ Academy

Yvonne Dankfort, coördinator: ‘De 
NVJ Academy organiseert kwalita-
tief hoogstaande cursussen en trai-
ningen voor iedereen die werkt voor 
omroep, krant, tijdschrift of online, 
productiebedrijven, uitgeverijen en 
persbureaus. Voor zowel journalisten 
in vast dienstverband als freelancers. 
We spelen in op specifieke actuele 
behoeften, maar geven ook algemene 
vaardigheidstrainingen. Het streven 
is dat voor elke NVJ-sectie voldoende 
scholingsaanbod wordt gegenereerd. 

Uit onderzoek naar de servicegericht-
heid binnen de NVJ is naar voren ge-
komen dat leden een sterke behoefte 
hebben aan extra scholing. We zijn 
begin 2008 begonnen met het bun-
delen van bestaande activiteiten die 
we vanaf die tijd onder de noemer NVJ 
Academy brengen. Vervolgens zijn we 
in samenwerking met alle NVJ-secties 
gaan kijken aan welke cursussen leden 
behoefte hebben. Het doel van de NVJ 
Academy is het aanbieden van cursus-
sen, trainingen en coachingtrajecten. 
Alles waar een journalist behoefte aan 
heeft, alhoewel we geenszins de jour-
nalistieke opleidingen nog eens dun-
netjes willen overdoen. 
Ons aanbod richt zich op:
- arbeidsvoorwaardelijke onderwer-

pen, zoals functionerings- en beoor- 
delingsgesprekken of de functie en 
werkwijze van redactieraden en –
commissies; 

- journalistiek inhoudelijke onder-
werpen, zoals uitleg over de Wet  
 

‘Inspelen op extra scholingsbehoefte’

De NVJ Academy heeft in 2008 de volgende cursussen georganiseerd:

- Basiscursus voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
- Cursus geldzaken voor freelancers
- Cursus functie-indelingssystematiek omroep
- Cursus redactieraden bij de omroep
- Cursuscyclus freelancen is ondernemen
- Cursus functionerings- en beoordelingsgesprekken omroep
- Masterclass Bladenmaken voor chefs
- Masterclass Bladenmaken voor gevorderde freelance journalisten 
- Cursus functionerings- en beoordelingsgesprekken redactiecommissies dagbladjournalisten
- Videocursus voor dagbladjournalisten
- Summerschool voor starters
- Expeditie Bladenmaken voor startende tijdschriftjournalisten
- Cursus voor ondernemingsraden bij dagbladbedrijven

Openbaarheid Bestuur (Wob), Expe-
ditie Bladenmaken en Masterclass 
Bladenmaken. 

- gastcolleges door NVJ-juristen 
en –secretarissen op hogescholen 
universiteiten en redacties. De 
onderwerpen lopen uiteen van 
mediarecht tot het starten van een 
freelancebedrijf;

- loopbaanontwikkeling. Dit traject is 
nog in ontwikkeling. We zijn nog in 
onderhandeling met aanbieders om 
te kijken of we puur voor journa-
listen loopbaancoaching kunnen 
ontwikkelen.  

De NVJ Academy is toegankelijk voor 
zowel leden als niet-leden. Leden 
kunnen of gratis, of tegen sterk ge-
reduceerde prijzen gebruik maken 

sectie Vers in de Pers

In 2008 werd voor de tweede keer de 
Nacht van de Journalistiek voor jonge 
journalisten gehouden. De Nacht is een 
publiekstrekker en ook een aanleiding om 
lid te worden van de sectie ViP.

Bregje van der Wijst, voorzitter sectie 
ViP: ‘De Nacht van de Journalistiek begint 
een naam te krijgen. Mond tot mond re-
clame van bezoekers van het eerste uur 
zorgt er voor dat andere jonge journalis-
ten enthousiast raken. Deze Nacht, op 26 
september in Utrecht, werd bezocht door 
meer dan tweehonderd jonge journalis-
ten. Ze konden workshops volgen op het 
gebied van freelancen, koppen maken, 
radio maken, TV presenteren, buitenland-
correspondentie en portretfotografie. Ook 
was er de mogelijkheid om te speeddaten 
met hoofdredacteuren van Vrij Neder-
land, Viva, VPRO, BNR Radio, Metro en RTV 
Utrecht. 
Zelfs maanden na de Nacht ontvangen we 
nog mailtjes van bezoekers die kwijt wil-
len dat ze aan het evenement een baan 
of opdrachtgever hebben overgehouden. 
De Nacht is populair. We merken als sectie 
dat de stijging van het aantal ViP-leden 
altijd plaatsvindt rondom de Nacht. Toen 
we twee jaar geleden begonnen als sectie 
hadden we zo’n 350 jonge leden. Dat zijn 
er inmiddels bijna 500. 

Naast de Nacht van de Journalistiek or-
ganiseert ViP borrels, workshops en de-
batten. Hierbij staat gezelligheid voorop, 
aan gortdroge colleges hebben we geen 
behoefte. In samenwerking met NVJ 
Academy hebben we de summerschool 
georganiseerd: hoe word ik een goede 
journalist? Deze cursus werd gegeven 
door Jan en Nico Haasbroek. Twee echte 
omnivoren die ervaring hebben op het ge-
bied van radio, televisie, internet, kranten, 
weekbladen en tijdschriften. De twaalf 
deelnemers werden twee dagen lang op 
de bekende Haasbroek-wijze  onderwezen 

in de tien geboden voor goede journalis-
tiek, theoretische modellen en praktische 
suggesties, originele mediaproducten, al-
ternatieven voor de agendajournalistiek 
en interviewworkshops. De journalisten 
reageerden na afloop dolenthousiast.

De ViP Masterclass in De Journalist loopt 
nog niet erg hard. De sectie en de redac-
tie roepen beginnende journalisten op 
om een artikel te schrijven met steun van 
een ervaren journalist uit de sectie Plus+. 
In 2008 is er weliswaar een omslagartikel 
verschenen, maar er kan veel meer. De sec-
tie wil in het komende jaar daarom meer 
aandacht voor ViP Masterclass. Ons idee 
is dat we ons niet meer willen beperken 
tot alleen tijdschriften maar uitbreiding 
zoeken naar radio- en televisieprojecten. 
Daartoe willen we contact zoeken met de 
sectie Omroep. 

In het komend jaar zijn we van plan om 
de verschillende NVJ-secties te bezoeken. 
Het doel is om te praten over datgene wat 
de media en secties doen voor jonge jour-
nalisten. Houden ze rekening met jonge 
instromers of kan er meer gebeuren? Bin-
nen een aantal CAO’s staat een afspraak 
over instroomprojecten. We willen graag 
horen hoe dat loopt en wat er uiteindelijk 
gebeurt met deze journalisten. Ook willen 
we antwoord op de vraag welke gevolgen 
reorganisaties hebben op de verschillende 
leeftijdscategorieën. Overigens hebben 
we hierover al overleg gevoerd met de 
sectie Dagblad. Het is ons opgevallen dat 
veel jaarcontracten omgezet worden in 
vaste dienstverbanden. Einde jaarcontract 
betekende dus niet automatisch einde 
werk. Dat is ons erg meegevallen.’ 

'Zelfs maanden na de Nacht ontvangen 
we nog mailtjes van bezoekers'

De Nacht is populair

van het cursus- en trainingsaanbod. 
We werken budgettair neutraal, heb-
ben geen winstoogmerk. Elke sec-
tie draagt uit haar eigen budget bij 
aan de begroting van NVJ Academy. 
Soms vinden we het onderwerp van 
dusdanig groot belang, zoals de trai-
ning functioneringsgesprekken voor 
redactiecommissies dagbladen, dat 
een cursus gratis wordt aangeboden. 

De NVJ Academy werkt samen met 
de opleidingen journalistiek. Vanuit 
de opleiding is er veel interesse om-
dat we veel actieve leden hebben die 
midden in het werk staan en weten 
wat het journalistieke vak inhoudt. Bij 
een van de opleidingen, INHolland in 
Rotterdam, verzorgt de NVJ Academy 
een onderwijsdeel vaktijdschriften. 
Dit behelst twee weken onderwijs 
over vaktijdschriften, gekoppeld aan 
het instroomproject vaktijdschriften.’
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er redactiestatuten worden meegenomen. 

12 De sectie Plus organiseert de discussiebijeenkomst 'Oudere journalisten achter de geraniums?'. 

13 Vakbladen zullen hun activiteiten in de toekomst steeds meer naar het internet verschuiven. De tijd is voorbij dat de 
printredacteur internet 'er een beetje bij doet'. Zo blijkt tijdens het NVJ-debat over vakbladen en internet.

17  NVJ vraagt TMG om opheldering over de groter dan verwachte reorganisatie bij de uitgeverij. TMG maakte eerder 
bekend dat het in plaats van de eerder aangekondigde 425, nu 500 banen zal schrappen.

18  Volgens secretaris Thomas Bruning en voorzitter Huub Elzerman blijft de mediasector 'met een kater achter' na lezing van 
de Persbrief van mediaminister Ronald Plasterk. Een bijdrage aan het Stimuleringsfonds voor de Pers van 2,3 miljoen euro is 
'genoeg om de verbouwing van een dorpshuis te realiseren'.

5  De NVJ wil ook voor het jaar 2009 koopkrachtbehoud blijven realiseren. Ook wil de NVJ toe naar de totstandkoming 
van één journalistieke raam-CAO, waarin de algemene journalistieke waarborgen zijn verankerd. Het arbeidsvoorwaar-
denbeleid wordt toegelicht tijdens de Najaarsvereniging.

5  De NVJ-secties Omroep Landelijk en Omroep Regionaal gaan door als sectie Omroep. Met één sectie wil de NVJ onder-
strepen dat de omroepen onder één bedrijfstak vallen.

5  De NVJ gaat een uitgeverij oprichten om de website Villamedia en het vakblad De Journalist in onder te brengen. De 
Journalist en de website Villamedia worden ter exploitatie overgedragen aan een nieuw op te richten bedrijf: Villamedia 
Uitgeverij BV. Die wordt weer geplaatst onder een overkoepelende NVJ Holding BV.

12 De NVJ voert overleg met TMG over plannen om het tijdschriftenportfolio af te stoten. In januari moet duidelijk zijn wat 
er met de tijdschriften gaat gebeuren. NVJ-secretaris Yvonne Dankfort heeft TMG herinnerd dat naast de CAO's ook de 

Free Voice
Mediacollega’s uitgezonden

Free Voice richt zich op het ondersteunen van persvrijheid van media in ont-
wikkelingslanden die onafhankelijke berichtgeving verzorgen. De laatste jaren 
maakt Free Voice een sterke ontwikkeling door en groeit het aantal activiteiten. 
Free Voice organiseert deze activiteiten steeds meer vanuit vijf themagebieden 
en presenteert zich als deskundige op de terreinen van: 
1. Deskundigheidsbevordering van journalisten en mediamanagers
2. Community-radio
3. Jeugdjournaals (informatievoorziening voor kinderen)
4. Mediakredietfinanciering 
5. Rol van media bij (klimaat)rampen

In landen waar de ontwikkeling van media en mediaorganisaties gecompliceerd 
is, zoals in Soedan, DR Congo, Zimbabwe of het Midden Oosten, zoekt Free Voice 
samenwerking met andere organisaties. De problemen bij het ontwikkelen van 
de media zijn daar zo complex, dat alleen effectieve samenwerking met een aan-
tal partijen resultaten mogelijk maakt. Zo werkt Free Voice bijvoorbeeld in Zuid-
Soedan samen met UNHCR, Cordaid/Mensen in Nood, Stichting Vluchteling en 
andere organisaties om via de productie van ‘radiosoaps’ bij te dragen aan de 
veilige terugkeer van vluchtelingen. 

Het programma ‘Mediacollega’s internationaal’ (MCI) is een samenwerkingsver-
band met de NVJ.  Werknemers van Nederlandse mediabedrijven kunnen vier tot 
vijf weken een bijdrage leveren aan een project van een partner van Free Voice 
en zo hun kennis en ervaring delen met een collega in het Zuiden. Ook kan een 
collega uit het Zuiden kennis en ervaring opdoen in Nederland. In 2008 zijn er 
vier uitzendingen gerealiseerd en heeft een groep van 15 journalisten uit zes Ara-
bische landen een week lang kennis gemaakt met de Nederlandse samenleving 
en de rol van de media daarin. 

Dag van de Persvrijheid
Free Voice is een van de organisatoren van de landelijke 3 mei-bijeenkomst ter 
gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid. Free Voice beheert de 
website persvrijheid.nl.  De focus in 2008 ligt op de situatie in China. Free Voice 
organiseert met Amnesty International een (internet-)handtekeningenactie 
voor Huang Jinqiu, de Chinese internetjournalist die lange tijd in de gevangenis 
zit. 

Sinds drie jaar organiseert de Commissie Onderwijsfonds 
Publiekstijdschriften (COP) – waarin de NVJ en de Groep 
Publiekstijdschriften zijn vertegenwoordigd - met veel 
succes de Expeditie Bladenmaken. Deze educatieve week 
wordt speciaal georganiseerd voor jong, aanstormend re-
dactioneel talent, in vaste dienst of freelancend. In vervolg 
op de succesvolle Expeditie is in 2008 gestart met de vijf-
daagse Masterclass Bladenmaken voor ervaren chef redac-
teuren en freelance redacteuren. Bij de Masterclass ligt de 
nadruk op het aanscherpen van redactionele, zakelijke en 
leidinggevende vaardigheden. Het aardige is dat de chef 
redacteuren en freelance journalisten zowel aparte als ple-
naire sessies volgen. Er is dus veel uitwisseling mogelijk. De 
Expeditie en de Masterclass krijgen in 2009 een vervolg. 
Een dergelijk concept wordt mogelijk ook ontwikkeld voor 
beeldredacties. 

De Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften ini-
tieert educatieve projecten, gericht op bladenmakers in 
Nederland. Doelstelling is het stimuleren van de kwaliteit 
en de professionaliteit van de sector publieks- en opinie-
tijdschriften. De belangstelling is groot. Deelnemers van de 
cursuscycli specialiseren zich verder in het vak en bouwen 
hun netwerk uit. 
Het Onderwijsfonds Publiekstijdschriften wordt gefinan-
cierd door een deel van de reprorechtgelden die het fonds 
aanwendt ten behoeve van beroepsscholing.

Press Now
Radio Darfur succesvol van start

Naar aanleiding van een breed gedragen campagne in Ne-
derland werkt Press Now in 2008 hard aan het tot stand ko-
men van Radio Darfur. In samenwerking met RNTC worden 
correspondenten en journalisten uit Darfur getraind om 
dagelijkse nieuwsuitzendingen in vijf talen te verzorgen 
voor de geteisterde bevolking van Darfur. De uitzendingen 
zijn vanaf de start op 2 december zeer goed ontvangen in 
Darfur en het Oosten van Tsjaad. Radio Darfur zendt uit via 
de korte golf en is de enige betrouwbare nieuwszender ge-
richt op Darfur. 

Meer dan 75 Nederlandse journalisten worden in 2008 als 
trainer/adviseur betrokken bij het werk van Press Now. Met 
name het werk van het Independent Media Centre Koer-
distan is geïntensiveerd onder de bezielende leiding van 
Trouw-redacteur Judit Neurink vanuit Irak. 
Door de oorlog in Georgië komen mediapartners van Press 
Now de afgelopen zomer in de knel. Noodhulp is verstrekt 
aan een radiostation dat door de invasietroepen uit de 
lucht is gehaald. In Afghanistan wordt een veelbelovende 
start gemaakt met het trainen van journalisten in de pro-
vincie Bamiyan. In de komende jaren zal dit programma 
worden uitgebouwd.

Met subsidie uit het Matra-programma worden projecten 
uitgevoerd om de journalistieke structuur en kwaliteit te 
verbeteren in Marokko, Moldavië, Turkije en Rusland. In Ma-
rokko stelt Press Now een prijs voor onderzoeksjournalis-
tiek in, die een groot aantal deelnemers trekt.
Press Now directeur Wilco de Jonge mag in 2008 de Do-
mela Nieuwenhuis-prijs in ontvangst nemen als erkenning 
voor het werk voor journalisten in de verdrukking.

COP
Na Expeditie Bladenmaken 
nu ook Masterclass

Reporters Respond
Vaker beroep op fonds

Na stelselmatige bedreiging lukt het 
Farida Hares om met haar gezin van-
uit Afghanistan naar India te vluchten. 
Farida was als hoofdredacteur van het 
Afghaanse Jeugdjournaal, uitgezon-
den door RTA (Radio Television Afgha-
nistan), één van de eerste vrouwen 
op zo’n ‘hoge’ positie. Alleen omdat 
zij vrouw is, werd zij herhaaldelijk be-
dreigd, zelfs met de dood. Met een 
bedrag uit Reporters Respond kan zij 
minstens een half jaar onderdak in In-
dia overbruggen.
Muhamed Oury Bah is, na gevangen-
schap en marteling door het regime 
tijdens oorlogstijd in Sierra Leone, één 
van de gevluchte journalisten die zich 
inspannen om vanuit Gambia het ver-
bannen The  Independent Newspaper 
in gang te houden. Achtervolgd door 
de Veiligheidsdienst in Gambia wordt 
hij ernstig bedreigd en is genoodzaakt 
opnieuw te vluchten. Met financiële 
hulp van Reporters Respond kan hij 
uitwijken naar Dakar waar hij zich bij 
zijn gezin voegt.
Weliswaar wordt er vaker beroep op 
het fonds gedaan, maar er komen ook 
aanvragen binnen die niet worden ge-
honoreerd omdat er niet aan de crite-
ria wordt voldaan. Het fonds prijst zich 
gelukkig met een enkele donateur die 
structureel in het fonds stort en met 
bijdragen van sympathisanten. Free 
Voice vroeg tijdens haar housewar-
ming party op 2 april aandacht voor 
Reporters Respond door middel van 
een ludieke inzamelingsactie.

Beroepsgroepen & werkgroepen
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er 20  NVJ-advocaat Petronel van Leeuwen praat met de politie in 

Rotterdam over het politieoptreden tegen fotograaf Kees Spruijt. 
Spruijt werd op 21 september aangehouden door de politie na de 
wedstrijd Feyenoord-Ajax. Daarna kreeg hij door Feyenoord tijdelijk 
een stadionverbod opgelegd. De sectie NVF Fotojournalisten reageert 
verontwaardigd.

24  De speciale najaarsaanbieding om lid te worden van de NVJ heeft in 
enkele weken tijd al meer dan 50 nieuwe leden opgeleverd. 

27  De sectie Freelance organiseert de netwerkbijeenkomst 'Registreren 
of Regisseren', over het al dan niet beïnvloeden van het verloop van 
gebeurtenissen door journalisten.

 sectie Dagblad

De sectie Dagblad heeft zich gebogen 
over de ontwikkelingen in de dag-
bladjournalistiek en de gevolgen voor 
de Dagblad-CAO. Eind 2008 versche-
nen de conclusies in een rapport. 

Ernst Jan Rozendaal, voorzitter sectie 
Dagblad: ‘De dagelijkse praktijk voor 
dagbladjournalisten verandert sinds 
de intrede van multimedia. Dagblad-
journalisten zijn geen papiervullers 
meer, we staan te filmen, we zijn 
actief op internet. Andersom lopen 
ook bij omroepen de disciplines in 
elkaar over. Die ontwikkelingen heb-
ben consequenties voor de CAO of 
het redactiestatuut. De vraag is of 
de werkzaamheden van journalis-
ten niet zoveel op elkaar gaan lijken 
dat het misschien logisch is dat hun 
werkzaamheden en arbeidsvoorwaar-
den in één journalistieke CAO moeten 
worden vastgelegd met behoud van 
de verworven rechten voor dagblad-
journalisten. Moeten we wel of niet 
streven naar één journalistieke CAO? 
Er zijn voldoende argumenten om 
voorstander te zijn. In 2008 hebben 
we onderzoek gedaan naar de ont-
wikkelingen binnen de branche en de 
invloed die deze ontwikkelingen heb-
ben op de CAO. Is multimediaal wer-
ken onder te brengen in de huidige 
Dagblad-CAO en het loongebouw? 
We hebben hiervoor een aantal men-
sen geïnterviewd onder wie Frank 
Kalshoven, econoom; Irene Costera 
Meijer, hoogleraar Journalistiek Vrije 
Universiteit; Evert Verhulp, hoogle-
raar Arbeidsrecht Universiteit van 
Amsterdam; Jan Venema, chef inter-
net Dagblad van het Noorden en Bart 
Brouwers, hoofdredacteur Sp!ts.  
De conclusie was eigenlijk dat de CAO-
bepalingen geen belemmeringen zijn 
voor het multimediaal werken, met 
uitzondering van één bepaling die ex-
pliciet in de CAO wordt genoemd: je 

’Het redactiestatuut is een buitengewoon 
sterk instrument om je op internet 

te kunnen onderscheiden’

kunt journalisten niet dwingen om te 
fotograferen.

Daarnaast hebben we geconstateerd 
dat het loongebouw de ruimte biedt 
om alle functies, dus ook multimedi-
ale functies, te beschrijven in de loon-
systematiek. Ook daarmee blokkeert 
de CAO niet of nauwelijks het multi-
mediaal werken.
    
Redactiestatuut
Uit het onderzoek bleek ook dat het 
redactiestatuut een buitengewoon 
sterk instrument is voor dagbladen 
om zich op het internet te kunnen 
onderscheiden. In het statuut staat 
hoe je je  missie op een onafhankelijke 
manier kunt uitvoeren. Als dagbladen 
zich willen manifesteren op het inter-
net, dan moeten ze proberen zich te 
onderscheiden van andere nieuws-
aanbieders. Dat doen ze bij uitstek 
door onafhankelijkheid hoog in het 
vaandel te houden. Je zou de redac-
tiestatuten nog kunnen aanscherpen 
door bevoegdheden specifieker te om-
schrijven naar mediavormen.
Wat we ook zien op internet is dat 
het onderscheid tussen commercie 

en redactionele inhoud zo mogelijk 
nog diffuser is dan in kranten. Van ons 
mogen de schotten tussen redactio-
nele afdelingen en commerciële af-
delingen vensters worden. Naarmate 
je redactiestatuut sterker is en je 
onafhankelijkheid is gegarandeerd, 
wordt het makkelijker om met de 
commercie overleg te voeren. Zij kun-
nen bijvoorbeeld budget binnenhalen 
voor nieuwsfilmpjes door middel van 
commercials. Je hebt van het statuut 
de waarborg dat de inhoud van die 
filmpjes niet wordt bepaald door de 
commercie.

Beoordelingssytemathiek
In 2008 heeft het sectiebestuur zich 
ook beziggehouden met het onder-
werp beoordelingssystematiek, als 
voorwaarde bij de invoering van het 
nieuwe loongebouw. Het ene bedrijf 
is verder met de beoordelingssyste-
matiek dan het andere. NVJ Academy 
heeft in het afgelopen jaar cursussen 
aangeboden voor redactiecommissies 
om op een juiste manier om te gaan 
met de beoordelingssystematiek. Her 
en der vinden de eerste beoordelings-
gesprekken plaats. 

Multimediaal werken past in CAO

Reorganisaties
Andere grote kwesties zijn de reorga-
nisaties geweest. In de zomer heeft 
dagbladsecretaris Bianca Rootsaert 
bij Wegener een bijzonder akkoord 
bereikt over een multimediale strate-
gie binnen de dagbladen. Belangrijk 
daarbij was dat er genoeg journalis-
ten beschikbaar zijn om dit te kunnen 
uitvoeren. Daarom is in dit akkoord 
een formatiegarantie opgenomen en 
afspraken met betrekking tot mede-
werkersbudgetten. Journalistiek is en 
blijft nu eenmaal mensenwerk. Het 
feit dat de NVJ en de redactiecommis-
sies met de vuist op tafel hebben ge-
slagen en serieus met acties hebben 
gedreigd heeft resultaat gehad. De 
terechte vraag van de NVJ is dat We-
gener nu inzicht geeft in zijn financi-
ele situatie om het bewijs te leveren 
dat het gerechtvaardigd is dit akkoord 
open te breken. In elk geval heeft de 
NVJ een sterke positie verworven aan 
de onderhandelingstafel.
In veel bedrijven rommelt het, van 
TMG tot PCM. Het bestuur van de sec-
tie Dagblad heeft er de afgelopen ja-
ren naar gestreefd een brede afvaardi-
ging te krijgen uit alle concerns, zowel 
regionaal als landelijk. Zo horen we 
rechtstreeks vanaf de werkvloer hoe er 
over kwesties wordt gedacht en kun-
nen we de vinger aan de pols houden.’

NVJ heeft mede opgericht en/of ondersteunt:

Free Voice
Infographics Jaarprijs
Stichting Landelijke Politie Perskaart
Mediadebat
Stichting Nieuwswaarde
On file
Press Now
Raad voor de Journalistiek
Reporters Respond
De Tegel, journalistieke jaarprijzen
VVOJ, Vereniging van Onderzoeksjournalisten 
De Zilveren Camera
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T. van de Ven, L.P. Pasveer, N. van  
Tongeren, webredactie Villamedia.
Redactie De Journalist
D. Rogmans, L. Nab (vanaf 01-08-
2008, werkervaringsplaats) F. Oremus, 
M.J.C.A. Slats, J.C. Wesselius 
Redactie-adviesraad De Journalist
H.A. Elzerman, voorzitter; 
A. van Liempt

Secties, beroepsgroepen 
& werkgroepen
NVF, sectie fotojournalisten van de NVJ
J. Lennarts, voorzitter (tot 1-9-2008); 
vacature, voorzitter; J.C. de Boer, 
E. Brinkhorst, S. Elzinga (tot 1-8-08), 
E.A. Jacq, M. Kooren , G. Til, E. Speet, 
secretaris
Beroepsgroep Sportjournalisten (NSP)
vacature, voorzitter; J.A.L.M. Timmers, 
vice-voorzitter, G.H. Hendriksen, 
J.H. de Bruijn, R. Fleur, T.L.W. Bruning, 
bestuurslid
Sectiebestuur Dagbladjournalisten
Dagelijks Bestuur
E.J. Rozendaal, voorzitter; R.F. Witte, 
secretaris/penningmeester;  
F. Poelman, J.E.L.M. van Ginneken;  
G.C. Herderscheê; A.D. Geluk;  
J. Zonneveld; B. Rootsaert, secretaris; 
N. Lhoëst , secretaresse; A. Schrama, 
plv. secretaresse
Algemeen Bestuur
De voorzitters van de redactiecommi-
sies bij de verschillende dagbladen
Sectiebestuur Voorlichters
vacature

Dagelijks bestuur
J.J. Daalmeijer, voorzitter (tot 01-01-
2008); B. de Jong, eerste vice-voorzit-
ter (plv. voorzitter van 01-01-2008 tot 
03-05-2008); H.A. Elzerman, vice-
voorzitter (tot 03-05-2008), voorzitter 
(vanaf 03-05-2008); E.L. van Heeswijk, 
vice-voorzitter (tot 05-11-2008);  
H.M. Liefting, vice-voorzitter (vanaf 
05-11-2008)
Leden
E.P. Alink, L.A.M.M. Donders (tot 05-11-
2008), M.E. Fuller (vanaf 05-11-2008),  
A. Koerts, H.M. Liefting (tot 05-11-
2008), A. Naafs (vanaf 05-11-2008),  
P. Nijenhuis

Secretariaat
T.L.W. Bruning, algemeen secretaris; 
Y.H. Dankfort, B.A.E.M. Rootsaert, 
P.W.M. Speet, M.M. Visch, secretaris-
sen; M.C. Bolmers, manager intern, 
M.M.S. van den Berg, S.G. van der Ga-
liën, P.C.C. Oudhoff, Y. Pattiasini, P.J.S. 
van Leeuwen; advocaten/juridisch 
medewerkers; D. Piechocki, N. Lhoëst, 
I. Willemsen, M. Wilms, secretares-
sen; H.J. van Giesen-van Oeffelen, 
administrateur (tot 10-11-2008); W.T.J. 
Verheul, administrateur; J. den Besten, 
J. de Haas-Baars, I. Staal, A.S. Serida 
(tot 31-03-2008), R. de Vries (vanaf 24-
06-2008), administratie; S. de Bruijne, 
systeembeheerder (tot 31-12-2008); 
D. van Eeten, archivaris/webredactie 
Villamedia; T.L. van der Laan, E.A. Na-
humury, telefonistes;  
G. den Brave-Wijnen Riems (tot 31-07-
2008); T.J. Soetens (vanaf 01-08-2008); 
R. Warnik, algemene dienst;  

den. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer wil het voorstel van de NVJ om 
een innovatiefonds in te stellen verder bestuderen. 

12  Minister Plasterk schiet de pers te hulp. Hij stelt acht miljoen innovatiegeld beschikbaar en vraagt een onafhankelijke 
Tijdelijke Commissie Innovatie Pers om advies uit te brengen.

15  De NVJ, de redactieraden van Wegener-dagbladen en de COR van Wegener willen eerst inzicht in de financiële proble-
men van het bedrijf voordat over extra bezuinigingen gesproken kan worden. Dat hebben de drie in een brief aan de 
Raad van Bestuur laten weten. 

15  Het bestuur en Deelnemersraad van het Prepensioenfonds voor Dagbladjournalisten (PPDBJ) hebben het liquidatiever-
slag en de daarbij behorende accountantsverklaring goedgekeurd. Daarmee is het einde van het PPDBJ officieel een feit. 
De regeling had uiteindelijk de Vut-regeling moeten vervangen. 

1  De NVJ ontvangt een delegatie van jonge Turkse journalisten en studenten die op uitnodiging van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken Nederland bezoekt. 

2  Bij opinieweekblad HP/De Tijd is een akkoord bereikt over een vrijwillige vertrekregeling voor redacteuren. Zes redac-
teuren maken gebruik van deze mogelijkheid. NVJ-secretaris Yvonne Dankfort reageert tevreden over het akkoord maar 
wijst tegelijkertijd op de reden van de regeling, namelijk dat het om een reorganisatie gaat. 

8  Het Eurodonatiefonds, het fonds dat televisie- en radioprojecten in ontwikkelingslanden ondersteunt, brengt een 
brochure uit over het doel van het fonds. Het Eurodonatiefonds komt voort uit de CAO-afspraak 2001/2002 tussen 
NVJ en omroepwerkgevers. Medewerkers van de Publieke Omroepen kunnen met steun van het fonds tijdelijk worden 
uitgezonden om kennis en ervaring te delen.

9  NVJ-secretaris Thomas Bruning en andere dagbladafgevaardigden luiden de noodklok over de toekomst van de dagbla-

Ereleden
A.I. Abram, H.J. van den Akker, 
M.M. de Bok, A.H.J. van den Braak, 
A.C. van Cortenberghe, J. Herschel, 
R.M. Hopmans, M. Jansen, 
F. Kuitenbrouwer, E. Mathies, 
H.R. Verploeg , K. Schaepman

Verenigingsraad
Sectie Dagbladjournalisten
J.E.L.M. van Ginneken, F.Poelman, 
E.J. Rozendaal, R.F. Witte
Sectie Freelance journalisten
M.M.J. Vroomans, M. Genova
Sectie Lokale Media
W.J. Monsieurs, G. Wilkens, 
Sectie Opinietijdschriften
E. Croonenberg, M.A.M. Husken
Sectie Voorlichters
vacature
Sectie Vaktijdschriften
M. van Hoorn, 
J.M.M. Everaers
Sectie NVF, fotojournalisten van de NVJ
Gerard Til
Sectie Landelijke Omroep
D. Oosterbaan, J.M.A. Otte, S. ‘t Sas
Sectie Regionale Omroep
S. Hadderingh, T. Doesborg, S. Terpstra, 
S. Vinkenvleugel
Sectie Internet
E. Bekker
Sectie Vers in de Pers
B. van der Wijst, K. Vogel
Sectie Plus
D. Oosterbaan  A. Hoogkamer 

Beroepsgroep
vertegenwoordigers
Beroepsgroep Sportjournalisten
J.A.L.M. Timmers 

Sectiebestuur Freelance 
M.M.J. Vroomans, voorzitter;  J.E, van 
Ditzhuijzen, P.M.A.Dröge,  M. Genova, 
R. Schlikker, C.C.M. van der Ven,  
E.M. Harms, L. Roos (vanaf 1-8-08)  
E. Speet, secretaris, M. Wilms, secre-
taresse
Sectiebestuur Lokale Media 
P. Nefkens, voorzitter, A. van der Velde; 
W.J. Monsieurs, G. Wilkens,;  
P. Nijenhuis; Y.Dankfort, secretaris, 
I. Willemsen, secretaresse
Sectiebestuur Opinietijdschriften
E.C.A. Croonenberg, voorzitter;  
J.J. van Bentum, secretaris;  
H.E.J. Botje; M.A.M. Husken,  
Y.H. Dankfort, secretaris
Sectiebestuur Vaktijdschriftjournalisten
 J.M.M. Everaers, voorzitter; R.M. Kla-
verstijn;  J.G. Versleijen; T.E. de Vrede; 
Y.H. Dankfort, secretaris
Sectiebestuur Landelijke Omroep
S.J. ’t Sas, voorzitter , J.M.A. Otte, vice-
voorzitter; R.C.N. Baltus, H. Bruine-
woud, N.K. Erkens,  J. de Graaf , N. de 
Haan,  N. Heithuis, C. van den Heuvel, 
K. Kooij, D.O. Oosterbaan;, M.M. Visch, 
secretaris; I. Willemsen, secretaresse 
Sectiebestuur Regionale Omroep
T. Doesborg, voorzitter; M. Beumer, 
E. de Bruin, Z. Hadderingh, A.C.J. 
Hagesteijn, Bart Ramaker, G.J. van 
Ommen, R. Smith; S.H. Terpstra, S. 
Vinkenvleugel, J. Polderman , K. Tangel,  
M.M. Visch, secretaris; I. Willemsen, 
secretaresse 
Sectiebestuur Internet-journalisten
P. Olsthoorn, voorzitter; J.S. van den 
Heuvel, secretaris; E. Bekker, L. van 
Doorn, M. van Gelder; S. van Weerden; 
W. Pittlik; T.L.W. Bruning, secretaris 

Sectiebestuur Vers in de Pers
B. van der Wijst, voorzitter; K. Vogel, 
J. Baaziz (tot 1-10-2008), S. van den 
Biesheuvel (tot 1-10-2008), 
W. Boersma (1-10-2008), S. Buijtels (tot 
1-10-2008),  S. Paauw (tot 1-10-2008), 
W.S. Haan (vanaf 1-2-2008),
 J. Cohen (vanaf 1-2-2008), J.C. Lang-
straat (vanaf 1-12-2008), S. Zurhake 
(vanaf 1-12-2008), E. Bijlsma (vanaf 
1-12-2008), M. de Vries (vanaf 1-12-
2008), E. Speet, secretaris
Sectiebestuur PLUS
D.J. Oosterbaan , voorzitter; A. Hoog-
kamer, D. van der Veen, J.F.M. van 
Miltenburg, T.J.C. Posch, M.M. Visch, 
secretaris, I. Willemsen, secretaresse

Afdelingsbesturen
Limburg
T. Doesborg, voorzitter; J.H.M. Bouten, 
secretaris; W.B.M. Wagenvoort, pen-
ningmeester; E.A. van Dorst, F. Bergers
Midden-Nederland
J.Th.M. Zinken, voorzitter/secretaris
Rotterdam
J.C. Roodenburg, voorzitter; J. Kok, se-
cretaris; J.P. Postma, penningmeester

Delegaties
Onderhandelingsdelegatie CAO ANP 
K. Schaepman, voorzitter; H.J. van  
Lierop, G. Hendriksen, Jan Kooij, M. 
Visch, secretaris, I. Willemsen, secre-
taresse
Onderhandelingsdelegatie Huis-
aan-huisbladjournalisten
P.M. Nefkens, voorzitter; P. Nijenhuis, 
G. Wilkens, Yvonne Dankfort, secreta-
ris; Ingrid Willemsen , secretaresse

Onderhandelingsdelegatie Nieuws-
bladjournalisten
P.M. Nefkens, voorzitter, A. van der 
Velde, Y.H. Dankfort, secretaris;  
I. Willemsen, secretaresse
Onderhandelingsdelegatie CAO Pu-
bliekstijdschriften en Opinieweek-
bladjournalisten
vacature, voorzitter; J.H. Reichart,  
H.E.J. Botje, A.J.C. van Vliet,  
Y.H. Dankfort, secretaris
Bestuur Werkgelegenheidsfonds 
CAO Vaktijdschriftjournalisten
Y.H. Dankfort, secretaris, M. de Sitter
Onderhandelingsdelegatie CAO 
Vaktijdschriftjournalisten
J.M.M.Everaers, voorzitter; J.G. Versle-
ijen, R.M. Klaverstijn, T.E. de Vrede, Y.H. 
Dankfort, secretaris
Onderhandelaar CAO Veronica 
Uitgeverij
Y.H. Dankfort
Bestuur Fonds Kinderopvang 
Nieuwsbladjournalisten
Y.H. Dankfort 
Bestuur Fonds Kinderopvang Vak-
tijdschrift-, Publiekstijdschrift- en 
Opinieweekbladjournalisten
Y.H. Dankfort, secretaris
Onderhandelingsdelegatie CAO 
Dagbladjournalisten
W. Pennewaard, voorzitter; B. de Jong; 
T. Kits; F. Poelman; M. Visser;  G. ten 
Bosch; T.M.B. Meens; B. Rootsaert, 
secretaris; N. Lhoëst  secretaresse 
Bestuur Fonds Kinderopvang Dag-
bladjournalisten
B. Rootsaert, Y. Dankfort; R. Schets
Bestuur Prepensioen Dagbladjour-
nalisten
B. de Jong,  B. Rootsaert

Wie is wie

Bestuur

december
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FWG (VUT-fonds voor 
dagbladjournalisten) 

B. Rootsaert, secretaris
FNV Federatieraad
H.A. Elzerman
Bestuur De Tegel, 
jaarprijzen journalistiek
K. Spaan, voorzitter; P. Kloosterhuis 
(opvolger van T. van Brussel); M. 
Schröder (opvolger van H. Taselaar); K. 
Schaepman; F. van Exter; T. Bruning; R. 
de Spa, A. Staal (organisatie) 
Bestuur Stichting Het Nederlands 
Persmuseum
J.A. Koerts, A.G. Scherphuis, S. Smul-
ders, G.J. Laan
Stichting Free Voice
Bestuur: H.R. Verploeg; Raad van toe-
zicht: M. de Bok
Reporters Respond 
C.S.M. Schaepman, E. Speet, 
H.R. Verploeg
Press Now
H.A. Elzerman
3 mei Persvrijheiddag comité
J.A. Koerts, T.L.W. Bruning

Stichting De Zilveren Camera
H. Kouwenhoven, voorzitter, W.A.J.M. 
Crone, secretaris
Raad van Uitvoering CAO Dagblad-
journalisten
V.H.G. Lebesque, A.P. Maandag, T. 
Meens,  leden; B. Rootsaert, secretaris 
Pensioenkamer van de Raad van 
Uitvoering CAO Dagbladen
J. van Miltenburg, M. van Gool, B. Root-
saert, secretaris
WGA-hiaat Dagbladjournalisten, 
huis-aan-huisbladjournalisten, 
nieuwsbladen
B. Rootsaert, Y.H. Dankfort
Bestuur PNO 
(Pensioenfonds Omroep)
D.M. Oosterbaan; M.M. Visch, secre-
taris 
Raad van Uitvoering CAO 
Publiekstijdschriftjournalisten
Y.H. Dankfort, secretaris
Raad van Uitvoering CAO Opinie-
weekbladen
Y.H. Dankfort, secretaris
Raad van Uitvoering CAO Nieuws-
bladjournalisten
Y.H. Dankfort, secretaris
Geschillencommissie CAO Vaktijd-
schriftjournalisten
Y.H. Dankfort, secretaris
Geschillencommissie Huis-aan-
huisbladjournalisten
P. Nijenhuis, W.J. Monsieurs, Y.H. 
Dankfort
Vut-fonds Tijdschriftjournalisten
R. Nods, Y.H. Dankfort, secretaris
Vut-fonds Boeken- en Tijdschriften-
uitgeversbedrijf
Y.H. Dankfort, secretaris

Onderhandelingsdelagatie CAO 
Publieke Omroep
Sybren Terpstra; M.M. Visch, secretaris 
Onderhandelaar CAO RTL Neder-
land
M.M. Visch, secretaris
Onderhandelaar CAO AT5
M.M. Visch, secretaris 

Vertegenwoordigers in 
andere organen
Raad voor de Journalistiek
D.C. Koene, secretaris; M.M.S. van den 
Berg, plv. secretaris; E.M. Schulz-Dre-
her, secretaresse.
Stichtingsbestuur
T.G.G. Bouwman, voorzitter; K. Boon-
man, secretaris; M.C. Bolmers, ambte-
lijk secretaris
Stichting Nieuwswaarde
R. Vles, voorzitter, T.L.W. Bruning,, C. 
van Alten, E. Speet
Stichting Reprorecht
V.H.G. Lebesque
Stichting Auteursraad
A.E. van Almelo
Stichting Persvrijheidsfonds
R. Abram, voorzitter; E. Jurgens; 
T.Bruning; M. Henneman; F. Jensma; K. 
Schaepman; A. Visser; 
Stichting Krant in de Klas
Agnes Koerts
Stichting Landelijke 
Politieperskaart
B.J. Nuys, voorzitter; J.C. de Boer, L.M. 
Heskens, D. van Rheenen, E. Speet
Stichting Media Debat
K. de Klein, coördinator, A. Koerts, voor-
zitter; T.L.W. Bruning, bestuurslid

17  De NVJ vindt het onverstandig om op dit tijdstip hervormingen in de governance door te voeren bij PCM. Het zou 
beter zijn eerst de aanbevelingen van de enquêteurs samen te bespreken, zo schrijven de NVJ en FNV Kiem aan PCM 
Uitgevers. Na het verschijnen van het rapport van de Ondernemingskamer reageerde PCM-directeur Bert Groenewegen 
met een aantal concrete voornemens op dit punt.

18  Zuidelijk Afrika-correspondent Bram Vermeulen wordt door De Journalist uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2008. 
De jury is vooral te spreken over zijn berichtgeving uit Zimbabwe.

23  Met 200 kerstwensen wijst het personeel van HDC Media de Raad van Bestuur van TMG op de groeiende ongerustheid 
bij de regionale kranten van HDC.

23  Dick Oosterbaan, voorzitter van de NVJ-sectie Plus+, beantwoordt de belangrijkste vragen over pensioenen. Door de 
financiële crisis maken veel NVJ-leden zich zorgen over de gevolgen voor hun pensioen of pensioenopbouw.
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