
13  NVF Fotojournalisten wil overleg met de hoofdredactie van De Telegraaf over het wurgcontract dat Telegraaf Media 
Groep (TMG) aan fotografen biedt. TMG moet de eenzijdig opgelegde regels rondom licentie, exclusiviteit en concurren-
tiebeding aanpassen.

13 De NVJ tekent geen akkoord over een nieuw Sociaal Plan TMG, zolang er geen draagvlak is over de bezuinigingen bij 
de redacties. De onderhandelingen begonnen maanden geleden. In augustus 2008 heeft TMG aangekondigd dat er 425 
arbeidsplaatsen komen te vervallen.

14 De Commissie Brinkman gaat kijken naar de manier waarop innovatie in de dagbladjournalistiek gestimuleerd en gefi-
nancierd kan worden. Er mag 8 miljoen euro worden verdeeld. ‘Om innovatie op dit gebied een serieuze kans te geven, 
is veel meer geld nodig’, reageert algemeen secretaris Thomas Bruning.

16  De NVJ vraagt minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken om in een verklaring zijn afkeuring uit te spreken 
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25  De NVJ waarschuwt freelance-auteurs die een nieuwe Overeenkomst van Opdracht van de Telegraaf Media Groep (TMG) 

hebben ontvangen, dat de bepalingen zeer eenzijdig zijn in het voordeel van TMG. Het algemeen advies luidt niet 
tekenen of een aantal bepalingen door te halen en te voorzien van commentaar. 

26  Stichting Nieuwswaarde en stichting Lira zijn samengevoegd, waardoor één loket is ontstaan voor de rechten van 
auteurs van teksten en omroepproducties. Fotojournalisten zullen worden ondergebracht bij stichting Pictoright.

26   Het gesprek tussen NVJ en TMG over wurgcontracten voor fotojournalisten levert niets op. De NVJ heeft onder andere 
bezwaar tegen de onbeperkte licentie aan het hele concern, de exclusiviteitstermijnen en het kosteloos gebruik voor 
alles wat de maker in het verleden heeft geleverd.

28  De NVJ stuurt een brief naar het Eindhovens Dagblad, namens een groep van 46 freelance correspondenten. Zij vragen 
om een tariefsverhoging op basis van de indexering. Het tarief is al enkele jaren niet meer verhoogd.
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over de beschieting door het Israëlische leger op het VN-hoofdkwartier in Gaza-stad. Twee medewerkers van RTL Nieuws 
raken hierbij gewond.

17 Naar aanleiding van de 60ste Zilveren Camera praat actualiteitenprogramma NOVA met Simon E. Smit (95), de oudste, 
nog levende winnaar van de Zilveren Camera, en met Martijn Beekman, winnaar van de Zilveren Camera 2007 en 
genomineerd voor 2008. 

18 ANP-fotograaf Robert Vos wint de Zilveren Camera 2008 met de foto van Olympisch kampioen Maarten van der We-
ijden. Fotojournalist van het jaar wordt Joost van den Broek. De Canonprijs voor fotojournalisten tot 30 jaar gaat naar 
Kees van de Veen.

23  De NVJ organiseert bijeenkomsten naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële situatie bij PCM tijdens de 
APAX-periode. De NVJ wil overleg met haar achterban over de behoefte om eventuele vervolgstappen te ondernemen.
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4  De sectie Omroep organiseert in samenwerking met NPO een debat met Henk Hagoort, voorzitter van de Publieke 

Omroep (NPO). Journalisten gaan met hem in gesprek over de kwaliteit van de nieuws- en informatievoorziening  
bij de publieke omroep.

4  De NVJ presenteert het voorstellenpakket voor een nieuwe CAO Publieke Omroep. De NVJ vindt een looneis van  
3,5 procent gerechtvaardigd.

6  De NVJ en FNV-KIEM vragen de Ondernemingskamer een oordeel te geven over het gevoerde beleid bij PCM Uitgevers 
in de periode 2004 – 2007, toen het Engelse private equity fund APAX aandeelhouder was. Het besluit van de bonden 
is genomen na een ledenraadpleging onder het personeel.

9   De NVJ praat met NDC Mediagroep over een nieuw sociaal plan. Boventalligheid als gevolg van een reorganisatie wordt 
niet uitgesloten. De gesprekken tussen NVJ en NDC spitsen zich toe op het principe ‘van werk naar werk’.

Of de gedrukte media in 2009 een absoluut dieptepunt hebben bereikt,  zal nog  moe-
ten blijken. Vaststaat dat het een rampjaar is geweest. De combinatie van de econo-
mische crisis, de dalende inkomsten uit reclame en de dalende oplages stuwen het 
banenverlies op naar een nieuw hoogtepunt: 1.300. Een triest record.

Er zijn ook lichtpuntjes. Kranten maken nog steeds winst en in de economie is er 
sprake van een pril herstel. Helaas is de conjuncturele neergang in onze sector 
het eerst voelbaar en vertaalt conjunctureel herstel zich niet direct in de oude, 

vertrouwde hoge volumes. Sterker nog, als er straks sprake is van een herstel, dan 
zal het oude niveau aan inkomsten uit reclame niet worden gehaald, althans zeker 
voorlopig niet. 
Toch zijn er in het verslagjaar manmoedige pogingen gedaan om het tij te keren. De 
Commissie Brinkman komt met een reeks aanbevelingen, gericht op vermindering 
van lasten en vergroting van de innovatieve kracht van het krantenbedrijf. De zoge-
heten Plasterk-journalisten zijn inmiddels begonnen, er zijn onderzoeken uitgezet, er 
zijn nieuwe commissies aan het werk gezet, Kamerdebatten gehouden, brieven en 
notities geschreven, maar verder blijft het angstvallig stil. Hoe zit het met het BTW-
tarief voor mediabedrijven, kan de bezorging van kranten goedkoper, hoe zit het met 
de invloed van buitenlandse investeerders, slagen we er in nieuwe verdienmodellen 
te ontwikkelen, gaat de overheid substantieel meer adverteren, gaat de Auteurswet 
op de schop? Vragen te over, maar het definitieve antwoord op de vraag hoe we links-
om of rechtsom de kwaliteitsjournalistiek in Nederland overeind houden, is er nog 
niet. Wat er wel is, is het knagende gevoel dat de tijd weg tikt en dat er onvoldoende 
haast wordt gemaakt. Intussen staat de urgentie wel vast, want terwijl kranten, tijd-
schriften en commerciële omroepen nog vechten tegen de malaise, kan nu ook voor 
de publieke omroep de noodklok worden geluid. Althans wie de verkiezingsprogram-
ma’s van sommige politieke partijen tot zich door laat dringen zal zich realiseren dat 
de verkiezingsuitslag en vooral de daarop volgende kabinetsformatie voor ‘Hilversum’ 
van cruciale betekenis zal zijn. Natuurlijk, geen zinnig mens zal durven beweren dat in 
tijden van bezuinigingen de Publieke Omroep moet worden overgeslagen. Maar het 
leveren van een redelijke, proportionele bijdrage is toch wat anders dan de kaalslag 
die sommige politieke partijen in petto hebben. 
In het Kamerdebat over de uitkomsten van de Commissie Brinkman wijst een aantal 
woordvoerders op het feit dat de dagbladen de ellende deels aan zichzelf hebben te 
wijten. De aanwezigheid van buitenlandse roofridders bij PCM en Wegener ontlokte 
aan Femke Halsema van GroenLinks de opmerking dat sommige uitgevers ‘een draai 
om hun oren verdienen’. Dat is zeker waar. Maar de verkiezingsprogramma’s lezend 
durf ik de stelling wel aan dat aan sommige politici eenzelfde benadeling toekomt.

Huub Elzerman voorzitter Nederlandse Vereniging van Journalisten 

feb
rua

ri 29  De NVJ heeft een modelbrief opgesteld voor spijtoptanten die eerder het ‘wurgcontract’ bij TMG hebben ondertekend en 
hun ondertekening willen herroepen. TMG weigert het contract aan te passen.

30  Recensenten Hans Beerekamp en Robbert Blokland geven een workshop filmrecensie schrijven voor startende journalis-
ten van de sectie Vers in de Pers.

2  Fotojournalist Joël van Houdt heeft zijn fotomateriaal terug. Het materiaal werd in 2008 door de Spaanse politie in 
beslaggenomen, nadat Van Houdt was opgepakt op het eilandje La Graciosa bij Lanzarote. NVF heeft in de afgelopen 
maanden veel contact gehad met onder andere Spaanse vakbonden en IFJ om zodoende druk uit te oefenen. 

2  De NVJ en Sanoma praten over een nieuw sociaal beleidskader. Sanoma wil dat de herplaatsingstermijnen worden 
verkort, maar stelt daar wel een betere vertrekregeling tegenover, alsook een betere begeleiding van werk naar werk. 
Een gevoelig onderwerp is de vrijstelling van werk tijdens de herplaatsingsfase. 

 Jaarverslag 2009
Johannes Vermeerstraat 22
Amsterdam

Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

020 6766771
vereniging@nvj.nl
www.nvj.nl
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Ilvy Njiokiktjien (fotoserie 'Journalistiek anno 
2009, naar aanleiding van 125 jaar NVJ)
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Mediabeleid

Jaren achtereen zet de NVJ zich in voor een actiever media-
beleid vanuit politiek Den Haag. Een beleid dat zich verder 
uitstrekt dan discussies over de structuur van de publieke 
omroep. In 2009 lijkt deze roep eindelijk gehoor te vinden, 
alhoewel de concrete resultaten zich vooralsnog beperken 
tot maatregelen in de marge. 

De NVJ is van mening dat journalistiek, breder dan al-
leen radio en televisie, gezien moet worden als een 
nutsvoorziening, die weliswaar uitstekend commer-

cieel geëxploiteerd kan worden, doch waarvan een bepaald 
basisniveau wel gegarandeerd dient te worden. Overheids-
maatregelen kunnen er mede voor zorgen dat dit gereali-
seerd wordt.  
Na een succesvolle lobby van de NVJ, waarin via opiniestuk-
ken, inspraakrondes in het Parlement en gesprekken op het 
departement aandacht wordt gevraagd voor de nijpende 
situatie waar de commerciële media in verkeren, gaat mi-
nister Plasterk eind 2008 overstag en past zijn aanvankelijk 
zeer defensieve persbrief aan. 
Hij stelt een innovatiebudget van 8 miljoen euro ter beschik-
king en benoemt in januari 2009 een brede commissie on-
der leiding van Elco Brinkman, die de minister moet advise-
ren over de besteding van deze innovatiegelden en verder te 
nemen maatregelen om de media te ondersteunen. 
De NVJ bestookt de Commissie Brinkman met suggesties, 
organiseert debatten en schrijft opnieuw opiniestukken om 
te laten zien hoe groot de nood is, maar ook hoeveel moge-
lijkheden er liggen voor een gezond medialandschap in de 
nabije toekomst. Daarvoor dient in de opinie van de NVJ ech-
ter wel een aantal hordes te worden genomen. Het gaat om 
meer dan alleen een economische crisis. Vooral het ontbre-
ken van een verdienmodel voor digitale activiteiten en het 
bij het publiek ontstane beeld dat alle informatie gratis is, 
spelen de commerciële media parten. 

De Commissie Brinkman komt in juni 2009 tot een aantal 
waardevolle conclusies, waarvan echter de meest vergaan-
de, introductie van een internetheffing, reeds bij presentatie 
van het rapport door de minister wordt afgewezen. De NVJ 
betreurt dat, omdat wij de basisgedachte achter een derge-

lijke heffing goed kunnen volgen. Immers, voor waardevolle 
informatie dient betaald te worden en een toepasbare indi-
viduele afrekenmethode ontbreekt digitaal nog, dus dan kan 
een algemene heffing, die ten goede komt aan de leveran-
ciers en makers van die informatie -tijdelijk- een oplossing 
bieden. 
Ook een aantal andere conclusies van de commissie blijven in 
2009 min of meer hangen: meer samenwerking tussen pu-
blieke en private media, stimuleren van effectievere distributie, 
opzetten van regionale nieuwscentra. Deze aanbevelingen zijn 
echter nog niet door Den Haag of de sector verder uitgewerkt. 
Tenslotte ontbreekt in de ogen van de NVJ in het rapport 
Brinkman vooral een duidelijke aanbeveling op het gebied 
van het auteursrecht. Met het oog op toekomstige exploi-
tatiemodellen ligt in onze ogen juist daar voor individuele 
freelance-journalisten en mediabedrijven een belangrijke 
sleutel: enerzijds door creatieve werken fiscaal vriendelijker 
te belasten (zie o.a. België) en anderzijds door het auteurs-
recht beter aan te laten sluiten bij de digitale mogelijkheden. 
De NVJ zal ook in 2010 volop aandacht houden voor het au-
teursrechtdossier en met name voor de positie van de free-
lancers daarin, onder andere via het in 2009 opgerichte Plat-
form Makers (zie elders in dit jaarverslag).  

Toch is er in 2009 op mediabeleidsgebied het een en ander 
bereikt. Naast een bescheiden, doch substantieel innovatie-
budget van 8 miljoen, stelt minister Plasterk in april 2009 
een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar voor zogenaam-
de jonge instromers. Daarmee kunnen in 2010 en 2011 60 
jonge journalisten boven de sterkte aan de slag bij dagbla-
den, opinietijdschriften en persbureaus (de vergoeding staat 
los van de stimuleringsregeling in de Dagblad-CAO).  
Belangrijkste conclusie is echter dat anno 2009 meer par-
tijen dan alleen de NVJ ervan  overtuigd zijn geraakt dat de 
overheid een rol kan spelen bij het in stand houden en sti-
muleren van onafhankelijke, commerciële media. Niet door 
rechtstreekse subsidie, maar wel door drempels te verlagen 
en voorwaarden te scheppen, die een pluriforme en onaf-
hankelijke pers mogelijk maken. 

Thomas Bruning algemeen secretaris NVJ

Onze roep vindt eindelijk gehoor

12  De NVJ is zeer verontrust over de situatie waar FD Media Groep in is beland. Nog dit jaar schrapt de uitgever 18 procent 
van het aantal banen. De NVJ houdt een ledenbijeenkomst.

19  Journalist/jurist Arthur Maandag zet de uitgangspunten van de Wet openbaarheid van bestuur op een rijtje tijdens de 
NVJ-workshop Wegwijs in de Wob. De workshop wordt later in het jaar herhaald wegens groot succes.

20  De NVJ heeft het principeakkoord Sociaal Plan TMG 2009/2010 neutraal aan haar leden voorgelegd. Dit heeft te 
maken met ondermeer afspraken over de kantonrechtersformule.

23  De NVJ wil samen met een aantal freelance fotografen een gesprek met algemeen hoofdredacteur Jan Bonjer om te 
praten over de tariefswijziging bij AD/Haagsche Courant. De vergoeding is zodanig dat de freelance fotograaf er ernstig 
in inkomen op achteruit gaat. 

23 Uitgever Mybusinessmedia voert een zogenoemde recessiekorting van 20 procent op de huidige freelancetarieven. Naar 

9  Door de opsplitsing van weekblad Aktueel in het maandelijkse Aktueel MAN en het magazine Primo, zullen 3,5 fte 
worden geschrapt. De redactie dringt aan op een interne herplaatsing. De NVJ praat met Audax over een sociaal plan.

9  De NVJ vraagt overleg aan met de directie van Reed Business naar aanleiding van het voorgenomen besluit om te 
bezuinigen. Tijdens een drukbezochte ledenvergadering blijkt dat de redacties niet te spreken zijn over de plannen om 
secretariaten te centraliseren en de documentatieafdeling op te heffen.

10  Een stevig auteursrecht online; onderzoek naar en software voor micro-payments op internet; een substantieel 
mediafonds; stimuleren nieuwe vormen van distributie. Dit zijn enkele suggesties die de NVJ doet in een brief aan Elco 
Brinkman, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers. 

11  Het overleg tussen NVJ en de hoofdredacteur en adjunct-hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad heeft niet tot het gewenste 
resultaat geleid. Een groep van freelance-correspondenten vroeg om indexering van de in 2004 overeengekomen tarieven.

feb
rua

ri
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jaar toezegt. Deze bijdrage - die met ingang van september 
2009 aan de Raad wordt verstrekt - stelt de Raad in staat 
om daadwerkelijk met de aangekondigde vernieuwingen 
aan de slag te gaan. 
De vernieuwingen betreffen het vervullen van een ombuds-
functie, het aantrekken van ‘burgerleden’, het uitbreiden 
van bemiddelingsactiviteiten, het instellen van een vereen-
voudigde procedure en het mogelijk maken van herziening 
van uitspraken. De nieuwe procedures zijn vastgelegd in 
het gewijzigde reglement, dat op 1 maart 2010 in werking 
treedt. De Raad vertrouwt erop dat de maatregelen zullen 
leiden tot een bredere bekendheid onder de burgers en een 
toenemend gezag binnen de sector, en daarmee tot een be-
tere zelfregulering van de media.
Vanwege de ontwikkelingen van ‘nieuwe media’ doet zich 
overigens steeds vaker de vraag voor wanneer sprake is van 
journalistiek handelen en wie daarop kan worden aange-
sproken. Een werkgroep vanuit de Raad bestudeert of een 
aanpassing van de statuten op dit punt opportuun is.  
Net als in voorgaande jaren hebben vertegenwoordigers 

van de Raad in 2009 actief deelgenomen aan c.q. zijn aan-
wezig geweest op diverse bijeenkomsten. Verder hebben 
ontmoetingen plaatsgevonden met delegaties uit Molda-
vië, Macedonië en Vietnam. Daarnaast heeft de Raad mee-
gewerkt aan diverse publicaties en uitzendingen. 
In 2009 ontvangt de Raad 78 klachten die in behandeling 
zijn genomen. Verder zijn nog 11 klachten binnengekomen 
die niet zijn doorgezet, bijvoorbeeld wegens het ontbre-
ken van een direct belang. De Raad doet dit jaar 69 uit-
spraken. Daarvan hebben 9 betrekking op klachten die 
in het voorgaande jaar zijn behandeld, terwijl in 2009 de 
definitieve uitspraak is geformuleerd. In 25 zaken wordt de 
klacht (gedeeltelijk) gegrond bevonden en in 39 zaken on-
gegrond. In de overige zaken acht de Raad zichzelf onbe-
voegd, klager niet-ontvankelijk, of onthoudt de Raad zich 
van een oordeel. Van de resterende 9 in 2009 behandelde 
klachten volgt de uitspraak in 2010. Ten slotte heeft de 
Raad in 1 behandelde zaak geen formele uitspraak gedaan 
maar partijen nader schriftelijk geïnformeerd.

tijdens de Nieuwjaarsduik, het ‘Unox-meisje’ wordt naar hartenlust hergebruikt in allerlei media, maar de fotograaf ziet 
daar nauwelijks een cent van terug. 

26  De NVJ heeft de indruk dat journalisten bij hun werk in hun vrijheid worden belemmerd doordat er op straat agressief op 
hen wordt gereageerd. De NVJ heeft aan prof. dr. Frank Bovenkerk gevraagd om de aard en omvang van dit verschijnsel 
te onderzoeken. 

27  In opdracht van de NVJ schrijft Marjolein Aelberts de notitie Beoordelingssystematiek Dagbladen  - Stand van Zaken. Hiermee 
kunnen redactiecommissies bepalen hoe de stand van zaken op hun eigen redactie is en of de juiste stappen zijn gezet. 

 
2   De NVJ heeft met de Raad van Bestuur van Wegener definitieve afspraken gemaakt over een financieel onderzoek naar 

het bedrijf. Aanleiding hiervoor is de wens van de Raad van Bestuur om het convenant met de NVJ uit augustus 2008 
open te breken.

Persvrijheid

C2000  Landelijke invoering weer uitgesteld
De NVJ dringt in juli aan op een snelle 
inwerkingtreding voor de media van  
een landelijk persalarmeringsalterna-
tief voor C2000. Een meldsysteem via de 
pager, zoals in de regio Rijnmond actief, 
zou in alle 26 regio’s moeten gaan draai-
en. In 2008 is besloten dat het systeem 
vanaf 1 januari 2009 gefaseerd wordt in-
gevoerd omdat nog niet alle regio’s zijn 
ingericht op deze persalarmering. Hier-
voor is een half jaar uitgetrokken.
In april komen de NVJ en de Raad van 
Hoofdcommissarissen een aantal af-
spraken overeen. De pilot in Groningen 
voor persalarmering wordt snel uitge-
breid naar de provincies Friesland en 

Drenthe. Ook wordt afgesproken dat 
een aantal regio’s met voorrang bij de 
invoering worden betrokken. De Raad 
van Hoofdcommissarissen kondigt ver-
der aan dat er wordt overgegaan naar 
alarmering per sms.
In september vraagt de NVJ een spoed-
gesprek aan met minister Ter Horst van 
Binnenlandse Zaken. Het probleem is 
nog altijd niet naar genoegen opge-
lost, aldus de NVJ. Slechts één politie-
regio spant zich werkelijk in om een 
aanvaardbare oplossing te bieden. In 
de regio Rijnmond functioneert een 
pager-systeem, P2000, dat tenminste 
tegemoet komt aan de wensen van de 

beroepsgroep. Toezeggingen van de 
Raad van Hoofdcommissarissen op een 
spoedige landelijke invoering worden 
keer op keer uitgesteld. 
De minister schrijft in haar antwoord 
dat de regio’s zelf verantwoordelijk zijn 
en dat eventuele klachten over het niet 
of niet goed functioneren van het regi-
onale persalarmeringssysteem bij de 
regio ingediend en door de regio zelf 
behandeld moeten worden. De NVJ 
vindt dat de minister haar verantwoor-
delijkheid niet wil nemen. De NVJ wordt 
teruggestuurd naar de politie, die al vijf 
jaar bezig is iedereen met een kluitje 
het riet in te sturen. 

feb
rua
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Zelfregulering & ethiek

Stichting MediaDebat organiseert in 2009 zes bij-
eenkomsten over het functioneren van de media.  
MediaDebat, opgericht in 2004 door de mediasec-
tor in brede zin, is één van de organisaties die deel 
uitmaken van het Drieluik Zelfregulering. De andere 
partijen in het Drieluik zijn de Raad voor de Jour-
nalistiek en de Nederlandse Nieuwsmonitor (we-
tenschappelijk onderzoek, Universiteit van Amster-
dam). MediaDebat wordt in 2009 (ook financieel) 
ondersteund door de NVJ, naast NDP, NOS Nieuws, 
RTL Nieuws, SBS en het Nederlands Persinstituut. 
In de loop van de  afgelopen zes jaar treden vele 
media, kranten en omroepen intensiever in contact 
met hun publiek. Debatten over ethiek en grenzen 
van mediagedrag nemen een grote vlucht, zowel 
online via nieuwe media als lijfelijk, zowel landelijk 
als regionaal. Tijd voor de Stichting MediaDebat zich 
te heroriënteren in dit snel veranderende veld, on-
der andere samen met het bestuur van de Stichting 
Raad voor de Journalistiek. MediaDebat streeft naar 
opheffing per januari 2011 en integratie van taken in 
de Stichting Raad voor de Journalistiek. Beide wor-
den immers bestuurd door nagenoeg dezelfde par-
tijen uit de brede mediasector. MediaDebat houdt 
in 2010 een zeer laag profiel, met wellicht een enkel 
debat en de website in de wachtstand.

 
De Raad heeft zich de afgelopen jaren bezigge-

houden met de vraag hoe zijn positie kan worden verstevigd. Om 
die vraag te beantwoorden is een vergelijkend onderzoek verricht 
naar Raden voor de Journalistiek en soortgelijke organisaties in vijf 
West-Europese landen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten 
heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek een 
beleidsplan opgesteld, dat vervolgens is voorgelegd aan de partici-
panten in de Stichting. Dit onderzoeksrapport en het beleidsplan 
zijn gepubliceerd op de website van de Raad, www.rvdj.nl. 

Met minister Plasterk van OC&W en tijdens een rondetafelcon-
ferentie wordt het onderwerp zelfregulering besproken. Dit re-
sulteert in de persbrief van minister Plasterk, waarin hij zich uit-
spreekt voor zelfregulering en een financiële bijdrage voor drie 

aanleiding van de tariefsontwikkelingen en de onrust hierover vraagt de NVJ naar ervaringen van freelancers.
 
24 De NVJ vindt dat er een uitgebreid onderzoek moet komen naar de oorzaak van de financiële problemen bij omroep 

Llink. Door surseance en door ingrijpen van NPO zijn directe gevolgen voor het personeel voorkomen. 

24  De NVJ vindt dat er een journalistieke CAO voor het ANP moet blijven. Op dit moment kent ANP een journalistieke en 
een niet-journalistieke CAO. De directie wil één CAO. De NVJ en de directie voeren al geruime tijd overleg om te komen 
tot een gemoderniseerde CAO. 

25  De NVJ steunt het initiatief van een Franse steungroep die op internet een petitie heeft geplaatst voor de Franse journa-
list Florence Hartmann. Hartmann, jarenlang woordvoerster voor het Joegoslavië-Tribunaal, wordt nu zelf aangeklaagd 
wegens het publiceren van geheime informatie. 

26  Fotograaf Martin Mooij heeft zo’n 40 potentiële zaken bij de juristen van de NVJ neergelegd. Zijn foto van een blondine 

Mediadebat 
Heroriëntatie

Raad voor de Journalistiek 
Nieuwe procedures

  2008 2009
Klachten  
Ingediende klachten  86, waarvan 7 ingetrokken 78, waarvan 1 ingetrokken

Niet doorgezette klachten 8 11
Bemiddeling  7, waarvan 4 geslaagd en 9, waarvan 5 geslaagd en 
  3 niet geslaagd 4 niet geslaagd 
Zittingen  
Aantal zittingen  18 17
Behandelde klachten 73 61
Aantal uitspraken  68 69

Uitspraken  
Gegrond  15 15
Deels gegrond  11 10
Ongegrond  32 39
Niet-ontvankelijk   9 5
Ontvankelijk tussenbeslissing - 1
Onthouding oordeel  4 7
Onbevoegd  4 1

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  

MediaDebat organiseert in 2009 
de volgende bijeenkomsten:
- 20 januari 2009 Gekozen door de media
- 06 maart 2009 De O-factor, of de strijd 
   om een plaats in het omroepbestel
- 21 april 2009 Gelijke monniken, gelijke kappen?
- 22 april 2009 Nieuws, maar dan wel met een stofwolk graag!
- 09 juni 2009 Stemmen over Europa
- 09 november 2009 Zelfmoord, doodzwijgen of niet?
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NVF fotojournalisten

Ellie Speet: ‘In juli verschijnt het rapport Fotojournalis-
tiek in Perspectief van NVF over de veranderende praktijk 
van freelance fotojournalisten. Uit het onderzoek blijkt dat 
freelance fotojournalisten het steeds lastiger vinden om 
aan voldoende foto-opdrachten te komen en dat ze min-
der betaald krijgen voor een foto. Ondervraagden schrijven 
het toe aan het toenemende gebruik van beeldmateriaal 
dat wordt geleverd door amateurfotografen en schrijvende 
journalisten. 
Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Erasmus Universi-
teit Rotterdam en de Universiteit Leiden, komt ook naar 
voren dat fotojournalisten in toenemende mate barrières 
ervaren, zoals fotografieverboden die worden opgewor-
pen door bedrijven, overheden en politie. Beveiligingsme-
dewerkers worden steeds vaker ingezet om fotografen te 
weren. Daardoor wordt het steeds lastiger om het werk te 
doen, vooral bij evenementen als concerten en sportwed-
strijden. 
Naar aanleiding van dit rapport wordt in Pakhuis De Zwij-
ger een debat georganiseerd. Ondanks de problematiek 
van minder opdrachten, meer amateurfotografie en een 
veranderend werkveld, zien de meeste fotografen en beeld-
redacties een toekomst voor de professionele fotograaf 
weggelegd. Wel zal er gezocht moeten worden naar nieu-
we afzetmarkten en nieuwe initiatieven. Of zoals fotograaf 
Adri Mouthaan het verwoordt: ‘Getalenteerde verhalen-
vertellers zullen altijd ergens terecht kunnen. Maar het zal 
moeilijk zijn om overeind te blijven als je werk inwisselbaar 
is. De overblijvers zullen ondernemend moeten zijn).
Het onderzoek leidt tot een tweetal speerpunten voor de 
sectie NVF Fotojournalisten. Ten eerste de aanpak van de 
belemmeringen voor fotografen in het werkveld. Ten twee-
de het organiseren van bijeenkomsten om te praten over 
de toekomst van het vak en zodoende de discussie over 
multimediale ontwikkelingen stimuleren. 

De sectie verzorgt in 2009 enkele debatten met als titels 
‘Waar blijft de fotoreportage’ en ‘De prijs van fotojourna-
listiek. Aanleiding is onder andere de tentoonstelling En-
tering Europe van fotojournalist Joël van Houdt, die het 
verhaal van vluchteling Mohamed uit Marokko vastlegde. 
Het maken van de reportage kostte naar schatting meer 
dan 30.000 euro. Steeds minder media zijn echter bereid 
om dure fotoreportages te bekostigen. 

In oktober wordt bekend dat Rimmer Mulder, oud-hoofdre-
dacteur van de Leeuwarder Courant, kandidaat is voor het 
voorzitterschap van de sectie NVF Fotojournalisten. Rim-
mer Mulder neemt als nieuwe voorzitter veel bestuurlijke 
ervaring mee, gecombineerd met een grote waardering 
voor fotografie. Mulder heeft jarenlang gejureerd voor de 
oeuvreprijs Fotojournalist van het Jaar. Eén van zijn eerste 
acties na zijn benoeming is overleg voeren met de bran-
cheorganisatie Vereniging Particuliere Beveiligingsorga-
nisaties (VPB) over belemmeringen voor fotografen in het 
werkveld. Tijdens dit gesprek zijn interessante afspraken 
gemaakt die verder uitgewerkt worden binnen het VPB-
bestuur: aandacht voor omgaan met media in de oplei-
ding; gezamenlijk formuleren van gedragsregels/protocol; 
bijeenkomst organiseren voor security managers en pers; 
benoemen centraal aanspreekpunt bij VPB voor media; ver-
betering communicatie tussen beide partijen.’ 

‘Perspectief-onderzoek leidt tot nieuwe speerpunten’ 

‘Freelance fotojournalisten 
vinden het steeds 
lastiger om aan 

voldoende foto-opdrachten 
te komen’

Actiepunten 2010
- Voortzetting overleg beveiligingsorganisaties
- Bijeenkomsten in de regio over vernieuwing en 
 verbreding van het vak
- Communicatie met de leden met gebruikmaking 
 van nieuwe technologie
- Upgrading defotojournalist.nl: aantrekkingkracht vergroten voor 

de opdrachtgever, comfort voor de gebruiker.

ma
art 3   De NVJ heeft vragen over de overeenkomst tussen De Persgroep en PCM. Een groot aantal Nederlandse dagbladen 

komt deels in handen van het Belgische mediaconcern. 

4  De sectie Freelance houdt een enquête onder haar freelanceleden om te bepalen welke knelpunten er zijn en welke 
ondersteuning freelancers van de NVJ kunnen gebruiken.

4  De NVJ heeft met de directie van FD Mediagroep overeenstemming bereikt over een nieuw sociaal plan. Dit bevat 
ondermeer een vrijwillige vertrekregeling op basis van de neutrale (systematiek 2008) kantonrechtersformule.

5  Een meerderheid van de NVJ-leden (70%), werkzaam bij Telegraaf Media Groep (TMG), stemt tegen het Sociaal Plan TMG. 
TMG heeft bij voorbaat aangegeven niets aan de regeling te willen veranderen. De NVJ wil zo spoedig mogelijk overleg.

9  TMG en NVJ zoeken naar oplossingen om uit de impasse te komen die is ontstaan na het afwijzen van het sociaal plan. 
TMG blijft vasthouden aan haar standpunt dat een inhoudelijke wijziging van de regelingen niet mogelijk is. 

‘De straat versus de verslaggever’ is 
het thema van de Dag van de Pers-
vrijheid op zondag 3 mei in Utrecht. 
Regelmatig worden journalisten be-
dreigd als zij in het openbaar hun 
werk doen in bepaalde wijken. De 
Persvrijheidlezing 2009 wordt dan ook 
uitgesproken door minister Eberhard 
van der Laan van Wonen, Wijken en In-
tegratie. Geen nieuws is slecht nieuws, 
luidt zijn motto aan het begin van de 
lezing. Journalisten mogen niet opge-
ven omdat zij als gevolg van agressie 
en bedreigingen hun werk niet goed 
kunnen uitvoeren. 
In het onderzoek ‘Rot op met die ca-
mera’ van Frank Bovenkerk zeggen 374 
respondenten dat ze agressie hebben 
ondervonden of zijn bedreigd. ‘Dat 
zijn serieuze getallen’, vindt Van der 
Laan. Het probleem mag niet onder-
schat of gerelativeerd worden. Van 
der Laan haalt het voorbeeld aan van 
de machinisten en conducteurs die hij 
bijstond bij escalaties toen hij nog ad-
vocaat was. Soms werd er teruggesla-
gen. ‘Maar eigenrichting is verboden, 

concludeerde zo’n jonge Officier van 
Justitie dan. De conducteurs die het 
meeste risico liepen, waren degenen 
die niet wegkeken. Er ontstond zo een 
ingebouwde straf voor hen die zich 
het meest verantwoordelijk voelden. 
Wat ik hiermee wil zeggen is dat dit 
niet ten koste mag gaan van de flink-
ste journalisten.’
De jongere die zegt dat een journa-
list gewoon kan aankloppen bij het 
buurtcentrum voor een verhaal slaat 
de plank mis. Ingaan op zo’n verzoek 
is prima, maar het mag niet het enige 
alternatief zijn, aldus Van der Laan. 
‘Je wilt als journalist zelf praten, zelf 
zoeken.’ En als het misgaat, doe dan 
aangifte, raadt hij aan. Daarbij is een 
taak weggelegd voor de werkgever. 
Die moet achter de verslaggever staan 
en hem of haar uit de wind houden. De 
taak van de politie is om die aangiften 
zeker serieus te nemen. En de taak van 
de samenleving is om te zeggen: ‘blijf 
met je poten van de journalisten af of 
zelfs: blijf met je rotpoten van die rot-
journalisten af.’

Persvrijheidlezing  
Blijf met je poten van journalisten af

Persvrijheid

Journalisten hebben de indruk dat te-
gen hen gericht geweld op straat is 
toegenomen. Dat blijkt uit het onder-
zoek ‘Rot op met die camera’, dat crimi-
noloog Frank Bovenkerk op de Dag van 
de Persvrijheid presenteert. Ondanks 
alle ongemakken is de persvrijheid niet 
in gevaar, aldus Bovenkerk. ‘Wat nu ge-
beurt in de wijken is buitengewoon er-
gerlijk en het is niet ondenkbaar dat het 
nog toe zal nemen, maar we moeten het 
gevaar ook weer niet overdrijven.
Maar liefst 691 journalisten nemen de 
moeite de vragenlijst van Bovenkerk 
in te vullen. Uit de hoge respons blijkt 
dat de agressie die ze in de buurt on-
dervinden hen hoog zit. Meer dan de 
helft van hen geeft aan dat ze in hun 
carrière ooit te maken hebben gehad 
met fysieke agressie of bedreiging. In 
108 gevallen zijn agressie en bedrei-
gingen redenen om de reportage af te 
breken. 36 Journalisten hebben fysiek 
letsel opgelopen, zes van hen worden 
opgenomen in het ziekenhuis 
Opvallend is dat veel journalisten en fo-
tografen opmerken voornamelijk hinder 
te ondervinden van de politie. ‘Er zijn 
regels voor wat journalisten wel en niet 
mogen en die zijn bij de politie kenne-
lijk niet overal bekend’, aldus Bovenkerk 
in zijn onderzoek. Voor de NVJ is deze 
uitkomst reden om een vervolgonder-
zoek te starten naar het hinderen van 
journalisten in de uitoefening van hun 
werk door politiemensen en beveili-
gers.

Onderzoek  
Rot op met die 
camera

Suggesties naar aanleiding onderzoek 'Rot op met die camera': 
.  Kies verslaggevers uit die sociaal vaardig zijn;
.  Bereid je reportage voor als dat kan;
.  Neem de tijd;
.  Altijd in gesprek blijven;
.   Weet wanneer en hoe je assistentie moet aanvragen;
.   Weet hoe je escalatie kunt voorkomen;
.  Meld je bezoek of incident altijd bij de redactie.
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De NVJ en Vrij Nederland organiseren op 23 september voor 
de tiende keer de Sander Thoenes-lezing, ter nagedachtenis 
aan Sander Thoenes die in 1999 bij de uitoefening van zijn 
werk als journalist in Oost-Timor werd vermoord. De lezing 
wordt verzorgd door Irene Slegt, die verschillende boeken 
over Oost-Timor schreef en er sinds meer dan vijftien jaar 
regelmatig komt. 
Een samenvatting. ‘‘Murdered in search of the truth’, staat 
er op het onopvallende monumentje dat de plek markeert 
waar Sander Thoenes 10 jaar geleden op 21 september werd 
geëxecuteerd. Ook op Oost-Timor wordt die tragische ge-
beurtenis niet vergeten. De Timorese journalisten hadden 
hun eigen herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Ook 
maakten de journalisten bekend dat zij jaarlijks een ‘Sander 
Thoenes Media Prijs’ hebben ingesteld, om de geest van San-
der’s werk voort te zetten. De jonge journalisten grepen hun 
kans ook aan om nogmaals op te roepen voor de vervolging 
van de daders van de moord op Sander Thoenes. De daders 
zijn allen door een speciaal gerechtshof op Oost-Timor offici-
eel aangeklaagd, maar worden beschermd door de Indonesi-
sche autoriteiten en door de onwil van de Timorese regering 

om zich sterk te maken voor een internationaal tribunaal.
Oost-Timor is nu een onafhankelijke staat, maar niet het 
land dat mensen in 1999 voor ogen hadden. Weinig Timo-
rezen hadden verwacht dat zij, tien jaar later, in een van de 
armste landen van de wereld zouden wonen en dat het eco-
nomisch slechter met hen zou gaan dan onder Indonesië. 
Ook is het gevoel van veiligheid, dat mensen in de eerste 
jaren na het vertrek van het Indonesische leger koesterden, 
snel weggeëbd. 
De vrijheid die de Timorezen ambieerden in 1999 heeft 
vorm gekregen in een vrije pers, althans relatief gezien, 
maar vrijer dan ooit tevoren in Oost-Timor. En de Timorese 
journalisten knokken hard voor deze vrijheid. Op de interna-
tionale Dag van de Persvrijheid, 3 mei, marcheerden zo’n 70 
jonge journalisten over de Avenida da Libertade de Impresa, 
de Avenue van de Persvrijheid, zoals de weg sinds 2000 heet 
waarlangs Sander Thoenes werd vermoord. Het betonnen 
zuiltje met het marmeren plaatje waarop de straatnaam is 
aangebracht, was al beschadigd voordat het af was. Het is 
moeilijk om te ontsnappen aan de symboliek hiervan: pers-
vrijheid op Oost Timor is nog lang geen voldongen feit.’

maart
20  Naar aanleiding van de overeenkomst tussen De Persgroep en PCM inventariseert de NVJ mogelijke problemen, obsta-

kels en kansen voor de redacties. De sectie Dagblad organiseert ledenraadplegingen in Amsterdam en Rotterdam.

 23 Ruim een kwart van de freelancers die hebben gereageerd op de NVJ-enquête ‘Wat merken freelancers van de crisis?’ 
heeft te maken met lagere tarieven. Bovendien worden zij vaker betaald na plaatsing, en niet na levering. 

24  De CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de CAO van toepassing is 
op alle journalisten die voor huis-aan-huiskranten werken. De CAO is dus ook van toepassing op uitgeverijen die geen lid 
zijn van de werkgeverskoepel VSHU/NNP.

26 De NVJ en andere vakorganisaties vinden het aanbod van AD Nieuwsmedia voor een nieuw Sociaal Plan AD Nieuws-
media ver onder het geambieerde niveau. De voorstellen houden een aanzienlijke versobering in ten opzichte van het 
vorige sociaal plan.

Sander Thoenes-lezing  De politiek van de herinnering en het vergeten

Persvrijheidsfonds             Fonds schiet Autoweek te hulp
met het 'sluiten van de hele tent’. 
Na dit geweld wordt de cd-rom met 
foto’s onder protest afgegeven. Dit is 
het begin van een jarenlang durende 
juridische strijd, die kapitalen kost en 
waarbij AutoWeek na zeven jaar in 
Straatsburg bij het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens definitief 
lijkt te stranden, voornamelijk door 
geldgebrek. Het Persvrijheidsfonds 
komt dan te hulp. Er komt verbale 
en deels financiële steun van onder 
andere de NVJ. De ontknoping volgt 
in 2010 als het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens in Straatsburg 
uitspraak doet.

Monitor
In 2009 legt het fonds de basis voor 
een jaarlijkse monitor over de pers-
vrijheid in Nederland, met steun van 
het Stimuleringsfonds voor de Pers. 
De belangrijkste gebeurtenissen uit 
datzelfde jaar worden samengevat 
en geanalyseerd. Het gaat hierbij 
zowel om ontwikkelingen op het ge-
bied van rechtspraak en wetgeving 
als ook om feitelijke incidenten. De 

leiding berust bij prof. mr. Wouter 
Hins (Universiteit Leiden), bijgestaan 
door dr. Marga Groothuis (ook Lei-
den). Prof. Frank Bovenkerk (Univer-
siteit Amsterdam) verzorgt een deel-
onderzoek met een enquête onder 
de beroepsgroep en interviews met 
journalisten en politie/beveiligers 
over de fricties bij incidenten. Pre-
sentatie en publicatie in boekvorm 
zullen plaats vinden op de eerstvol-
gende Dag van de Persvrijheid, 3 mei 
2010.

Persvrijheid

De meest in het oog springende zaak 
die het Persvrijheidsfonds in 2009 
ondersteunt is de zaak AutoWeek 
versus de Nederlandse Staat. Dit 
gaat terug tot begin 2002 (!), toen 
het weekblad beeldopnamen maakte 
van een illegale straatrace in Hoorn 
onder toezegging van anonimiteit 
aan de deelnemers. De politie eist 
van de redactie afgifte van het beeld-
materiaal. Dit wordt geweigerd met 
beroep op bronbescherming. Justitie 
treedt hierna zeer intimiderend op: de 
hoofdredacteur wordt gearresteerd 
en Sanoma Uitgevers wordt gedreigd 

ma
art 9  De NVJ heeft samen met de andere vakorganisaties een principeakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Beleidskader 

(SBK) Wolters Kluwer. De belangrijkste punten zijn verbetering in het begeleidingstraject van werk naar werk en verho-
ging van de uitkering bij vertrek.

11  De NVJ leden hebben na een aantal aanvullende garanties vanuit TMG in tweede instantie het Sociaal Plan TMG 2009-
2010 goedgekeurd. 

12  Ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan opent de NVJ het historisch weblog www.nvj.nl/125jaar, dat gaat over de 
geschiedenis van de NVJ, over de allereerste CAO in de journalistiek, belangrijke gebeurtenissen binnen de journalistiek, 
en winnende Zilveren Camera foto’s. De NVJ roept leden op hun verhalen op te sturen.

14  Er is toekomst voor de lokale media. Lezers blijven altijd behoefte houden aan nieuws en informatie uit de haarvaten van de 
samenleving. Zo blijkt tijdens de goed bezochte Dag van de Lokale Media, die wordt georganiseerd door de sectie Lokale Media.

Reeds in 2008 voorzag de NVJ het wets-
voorstel bronbescherming van minister 
Ernst Hirsch Ballin van commentaar. Zo 
ontbreken in het wetsvoorstel waarbor-
gen tegen inbeslagneming van jour-
nalistiek materiaal, doorzoekingen en 
telefoontaps. Daarnaast komt in het 
wetsvoorstel de bescherming te verval-
len indien sprake zou zijn van een belang 
van nationale veiligheid of een dringend 
opsporingsbelang. De NVJ vindt dit een 
veel te ruime uitzonderingsgrond en 
ziet deze alleen weggelegd indien er 
concreet een ernstig misdrijf kan wor-
den voorkomen door het opzij zetten 
van de bronbescherming. Het duurt tot 
einde 2009 voordat de ministerraad het 
wetsvoorstel bespreekt en hiermee in-
stemt. Het parlement moet echter nog 
steeds zijn goedkeuring uitspreken.

Bronbescherming 
Nog geen wet

 

Cindy de Koning, programmamaker RTV Omroep Brabant foto: Ilvy Njiokiktjien
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Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg bepaalt dat het Openbaar Ministerie bin-
nen de wet bleef toen het in 2002 foto’s van een illegale 
straatrace in beslag nam bij het blad Autoweek. De uit-
spraak van de Kleine Kamer van het Europese Hof is ech-
ter verre van unaniem: vier rechters steunen de staat, 
drie vinden dat er sprake was van een ongeoorloofde 
inbeslagname en steunen AutoWeek. Sanoma besluit in 
hoger beroep te gaan bij de Grote Kamer van het Euro-
pese Hof, die bestaat uit 17 rechters. De NVJ steunt de 
zaak en verzoekt het Persvrijheidsfonds financiële steun 
te verlenen. In september besluit de Grote Kamer de 
zaak opnieuw in behandeling te nemen. Dit is een be-
langrijke juridische stap. Het gaat om een principiële 
zaak, stelt de NVJ. De voor het journalistieke beroep zo 
noodzakelijke bescherming van bronnen en bronmateri-
aal is door Justitie in deze kwestie met voeten getreden. 
Voordat journalistiek bronmateriaal door het OM in be-
slag kan worden genomen, zou er in beginsel altijd een 
met waarborgen omklede rechterlijke toetsing moeten 
kunnen plaatsvinden. Daar was in dit geval geen sprake 
van. Dat de Grote Kamer de zaak opnieuw in behande-
ling neemt, tekent het grote maatschappelijke belang 
van de journalistieke bronbescherming.
Het zal nog zeker een jaar duren voordat de procedure 
bij het Europese Hof is afgerond en een definitieve 
einduitspraak te verwachten is.

april
1  De NVJ wil overleg voeren met haar leden over de onderhandelingen voor het Sociaal Plan NDC. NDC is niet bereid om 

een vrijwillige vertrekpremie op basis van de neutrale kantonrechtersformule (systematiek 2008) af te spreken.

3  De sectie Vers in de Pers (ViP) organiseert de bijeenkomst ‘Verkoop je verhaal! Verover die baan’. Ondermeer Public 
hoofdredacteur Martijn van der Kooij onthult waaraan een solliciterende journalist moet voldoen. 

3  De NVJ heeft overeenstemming bereikt over de overgang van de TTG-tijdschriften Residence, Elegance, Hitkrant en CosmoGirl 
naar uitgeverij Pelican Magazines Hearst. In het overgangsprotocol staat dat de voorwaarden van toepassing blijven. 

4  Veel mensen die vanuit de WW begonnen met freelancen zijn door het UWV veroordeeld wegens fraude. Dit heeft ge-
leid tot terugvorderingen van duizenden euro’s. FNV richt een Meldpunt Zzp & WW in, waar gedupeerden zich kunnen 
melden. NVJ-leden kunnen zich melden bij de sectie Freelance.

7  De NVJ stuurt het voorstellenpakket aan haar leden bij CAO RTL Nederland. Verbetering van de arbeidsvoorwaarden 

dragen aan het openbaar ministerie. De 
NVJ is tevreden over het oordeel van de 
rechter, waarin het belang van journa-
listieke bronbescherming van de jour-
nalisten zwaarder weegt dan de belan-
gen van de staat. Bovendien oordeelt 
de rechter dat grote terughoudendheid 
moet worden betracht bij het inzetten 
van bijzondere bevoegdheden, zoals 
AIVD heeft gedaan. Slechts wanneer 

er sprake is van concrete aanwijzingen 
dat de nationale veiligheid op korte ter-
mijn wordt aangetast is dit toegestaan.
Wel oordeelt de rechtbank in Haarlem 
eerder op de dag dat de huiszoeking 
bij Telegraafjournalist Jolande van de 
Graaf terecht was. De rechter vindt dat 
de journalist niet hoort te beschikken 
over staatsgeheime stukken. 
De CTIVD, de Commissie van Toezicht 

betreffende de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten, oordeelt in december 
dat minister van Binnenlandse Zaken 
Guusje ter Horst de inlichtingendienst 
AIVD te snel toestemming heeft gege-
ven om journalisten van De Telegraaf 
af te luisteren. De NVJ vindt dat dit 
oordeel aantoont dat de AIVD niet juist 
heeft gehandeld in de zaak rond het 
lekken van stukken naar De Telegraaf.

Autoweek 
Hoger beroep Europese Hof

Persvrijheid

Guus ten Hove, redacteur Boerderij/Varkenshouderij, met varkensboer Wim Veldhuizen (links) uit Rhenen
 foto: Ilvy Njiokiktjien

sectie Plus+

Dick Oosterbaan: ‘De sectie Plus+ 
van de NVJ bestaat drie jaar. Toch is 
nog niet helemaal klip en klaar wie 
precies onder de sectie vallen. Dui-
delijk is wel dat veel journalisten die 
vervroegd uittreden of met pensioen 
gaan hun lidmaatschap opzeggen. 
Zij zien mogelijk op tegen de kosten. 
Als voldoende bekend is dat vutters 
en gepensioneerden tegen een ge-
reduceerd tarief lid kunnen blijven, 
zullen er mogelijk meer hun lidmaat-
schap handhaven. De sectie bestaat 
op dit moment uit ruim 300 leden. 
Bij het 125-jarig bestaan van de NVJ 
blijkt dat in totaal 56 leden 50 jaar of 
langer lid zijn. 

Ook in 2009 blijven de pensioenen 
aandacht vragen. Met name voorzit-
ter Dick Oosterbaan en vice-voorzit-
ter John van Miltenburg houden de 
ontwikkelingen op dit terrein gron-
dig bij. In de bestuursvergaderingen 
en in de jaarlijkse ledenvergadering 
geven zij een overzicht van de stand 
van zaken. Ook staan zij in individu-
ele gevallen de leden met raad en 
daad bij. 
Door de kredietcrisis en de economi-
sche teruggang zijn pensioenfondsen 
in de problemen gekomen. In enkele 

gevallen moeten pensioenpremies 
worden verhoogd. In de tweede helft 
van het verslagjaar worden de pensi-
oenproblemen kleiner.

Een tweede werkterrein van de sectie 
is coaching van jonge en aankomen-
de collega’s. In het begin van het ver-
slagjaar hebben de voorzitter en se-
cretaris daarover met de werkgroep 
coaching een bespreking gevoerd. 
Bij het project Masterclass verlenen 
enige leden bijstand aan jonge col-
lega’s. Er is een lijst van 30 collega’s 
die zich tot coaching bereid hebben 
verklaard. Van hen zijn maar enkele 
daarmee actief bezig geweest. Ken-
nelijk is er bij de sectie ViP (‘Vers 
in Pers’) niet zo grote behoefte om 
gebruik te maken van de kennis en 
deskundigheid van oudere, ervaren 
collega’s. 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt 
op 15 april in het Vlaamse Perscen-
trum in Antwerpen gehouden. Geert 
van Hecke geeft aan een groep van 
30 leden een uiteenzetting over de 
Persgroep. ’s Middags wordt het 
programma afgesloten met een 
rondleiding in het museum Plantin-
Moretus. 

‘Aandacht voor pensioenen’

‘Bij het 125-jarig bestaan van de NVJ blijkt 
dat in totaal 56 leden vijftig jaar of 

langer lid zijn’

AIVD 
Staken met 
afluisteren
In juni wordt een inval gedaan in de 
woning van Telegraaf-journaliste Jo-
lande van der Graaf. Van der Graaf heeft 
regelmatig artikelen gepubliceerd over 
inlichtingendienst AIVD. De NVJ en het 
Genootschap van Hoofdredacteuren 
treden op als mede-eisers in het kort 
geding dat De Telegraaf aanspant te-
gen de Staat der Nederlanden. In het 
geding eist De Telegraaf dat de Alge-
mene Inlichtingen en Informatiedienst 
onmiddellijk ophoudt met afluisteren 
van journalisten en doorzoeken van 
woningen, en dat alle bemachtigde 
materiaal wordt teruggegeven. De NVJ 
vindt dat de AIVD van zijn fouten in het 
verleden had moeten leren. Eerder werd 
de dienst al scherp terechtgewezen in 
de kwestie Mos/De Haas in 2006, twee 
Telegraaf-journalisten die werden gegij-
zeld om hen te dwingen de identiteit van 
hun bronnen prijs te geven. 

Tijdens het kort geding op 16 juli zegt de 
AIVD dat zij alle publicaties met betrek-
king tot de eigen organisatie vooraf wil 
inzien. De NVJ en het Genootschap van 
Hoofdredacteuren zijn verbijsterd over 
de vergaande controle die de Staat der 
Nederlanden op de media wil uitoefe-
nen bij publicaties over de AIVD.
In het vonnis dat de rechtbank Amster-
dam op 23 juli uitspreekt is bepaald dat 
de AIVD moet staken met het afluiste-
ren van Telegraaf-journalisten. Ook is 
het de AIVD niet toegestaan om infor-
matie die zij tot op dit moment heeft 
verkregen zelf te gebruiken of over te 

26 De NVJ heeft haar zorgen geuit over het 
meerderheidsbelang van De Persgroep 
in PCM. De NVJ vindt dat er bijvoorbeeld 
weinig afspraken zijn gemaakt over het 
te voeren toekomstig beleid. De NVJ voert 
overleg met de Raad van Bestuur, directie, 
COR, redactieraden en -commissies.

1  Verschillende dagbladen plaatsen een 
oproep aan minister Verhagen van 
Buitenlandse Zaken waarin wordt gepleit 
voor gratie voor de Afghaanse journalist 
Sayed Parvez Kambakhsh. De oproep is 
een initiatief van onder andere NVJ.
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sectie Omroep

Marc Visch: ‘De sectie Omroep heeft 
de ambitie om meer naar buiten te 
treden door debatten te organiseren 
en opiniërende stukken te publiceren. 
Dit wordt ook vastgelegd in het beleid. 
Geslaagde voorbeelden hiervan zijn 
‘Drie keer de Volkskrant’ op 4 februari 
en ‘Diversiteit bij rtv’ op 30 september 
in samenwerking met Mira Media. 
Ondanks pogingen om een actief di-
versiteitsbeleid te voeren is het aan-
tal allochtone journalisten nog zwaar 
ondervertegenwoordigd in Hilversum. 
Dat redacties weinig divers zijn is ove-
rigens niet te merken aan de kleurrijke 
opkomst tijdens het debat: een zaal 
vol gedreven studenten en journalis-
ten. Eén van de conclusies tijdens die 
avond: journalisten met een alloch-
tone achtergrond kunnen de witte 
bolwerken die veel redacties nog zijn, 
enorm verrijken. Maar, zeggen som-
migen, ze willen geen Bijlmer- of Slo-
tervaart-spokesmen worden. Ze willen 
een goede journalist zijn. 
Het debat ‘Drie keer de Volkskrant’ 
levert een wezenlijke bijdrage aan 
het debat over de kwaliteit van de 
nieuws- en informatievoorziening 
bij de publieke omroep. Aanleiding 
is een aantal prikkelende uitspraken 
van Henk Hagoort, zoals: “Netwerk. 
Nova. EénVandaag. Net drie keer de 
Volkskrant” (in ondermeer Buitenhof). 
Het beeld dat hij hierin had geschetst 
wordt tijdens het debat behoorlijk 
genuanceerd. De verschillende actua-
liteitenrubrieken spreken wel degelijk 
verschillende doelgroepen aan. 
We zijn wel enigszins teleurgesteld als 
je de afrekening ziet van wat er uitein-
delijk gebeurt met de conclusies uit 
zo’n debat. In het nieuwe schema voor 
september 2010 zie je hiervan niets 
terug. Al in de tijd van staatssecreta-
ris Medy van der Laan pleitten we voor 

‘Koppel actualiteitendiscussie los van omroepverenigingen’

  ‘De verschillende actualiteitenrubrieken spreken 
wel degelijk verschillende doelgroepen aan’

het loskoppelen van de actualiteiten-
discussie van de omroepverenigingen. 
Het signaleren van nieuws en de con-
text daaromheen middels actualitei-
ten horen onder een neutrale orga-
nisatie te vallen. Vervolgens kunnen 
omroepverenigingen hier een extra 
laag in brengen vanuit opinie en de-
bat. Helaas heeft de omroeppolitiek dit 
idee meerdere keren laten struikelen. 

In augustus wordt het startsein ge-
geven voor het onderzoek naar de 
ontwikkelingen in de werkgelegen-
heid bij de publieke omroepen. We 
maken ons zorgen hierover. Nieuwe 
landelijke omroepen, druk op de re-
clamemarkt, het programmerings-
model en bezuinigingen zorgen voor 
veel onrust. Om de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid in kaart te bren-
gen, willen we van omroepmedewer-
kers weten welke soorten contracten 
ze hebben, voor welke programma’s 

ze werken en als ze vertrekken wil-
len we de reden daarvan achterhalen. 
Het onderzoek is min of meer een ver-
volg op het adviesrapport ‘Hoe is de 
stand, Mieke’ uit 1995. Dit onderzoek 
wordt later gecombineerd met de on-
derzoeksvragen die minister Plasterk 
aan de NVJ stelt over het omroepbe-
stel in 2016. Dit alles resulteert in de 
NVJ-visie op de toekomstverkenning 
voor de publieke omroep. Hierin pleit 
de NVJ onder andere voor een andere 
opzet van de publieke omroep. Zoals 
al hierboven genoemd is er weliswaar 
nog plaats voor meerdere omroepen, 
maar met een andere opzet van de 
representatie van de verschillende 
maatschappelijke stromingen. Deze 
omroepen moeten zich vooral bezig-
houden met cultuur, opinie en amuse-
ment. Nieuws en actualiteiten zouden 
uit het bestel getild moeten worden 
en ondergebracht moeten worden in 
één onafhankelijke organisatie.’ 

Actiepunten 2010
- Omroepbestel anno 2016, NVJ Adviesnotitie
- Debatten over het vak
- Mobiliteitscentrum voor de omroep om werkgelegenheid 
 te waarborgen

Alberto Stegeman  
Luchtvaartmaatschappij KLM en 
Schiphol doen aangifte tegen onder-
zoeksjournalist Alberto Stegeman 
van het SBS-programma Underco-
ver in Nederland. De programma-
maker slaagt er eind 2008 in om op 
Schiphol-Oost door de beveiliging te 
dringen. Daardoor kan hij bij het rege-
ringstoestel. Schiphol doet aangifte 
omdat Stegeman zonder toestem-
ming op verboden terrein is geweest 
en volgens het bedrijf niet ongestraft 
zijn gang kan blijven gaan. Stegeman 
vindt dit de wereld op zijn kop. 

Ons Utrecht  
Burgemeester Aleid Wolfsen van 
Utrecht houdt de verspreiding van 
een artikel in huis-aan-huiskrant Ons 
Utrecht tegen. Dat zegt hoofdredac-
teur Robert-Jan van der Horst van 
het weekblad. Er is een editie gedrukt 
zonder een artikel over de - mogelijk 
gedeeltelijk onterechte - pensionkos-
tenvergoeding van de burgemeester. 
Volgens de hoofdredacteur heeft Wolf-
sen blijkbaar contact gehad met uit-
gever Uitgeverij Holland Combinatie. 
Zonder medeweten van de hoofdre-
dacteur is opdracht gegeven 120.000 
nieuwe exemplaren van Ons Utrecht 
te laten drukken zonder het bewuste 
artikel. De NVJ onderschrijft de opvat-
ting van de hoofdredacteur dat de on-
afhankelijke positie van het weekblad 
hiermee ernstig in het geding is geko-
men en dat de burgemeester hiermee 
ver buiten zijn boekje is gegaan. De 
Utrechtse gemeenteraad eist en krijgt 
een excuus van de burgemeester.

 

ap
ril staat voorop, aldus de NVJ, met daarbij aandacht voor een betere afstemming tussen werk en privé.

7  De NVJ en De Rode Hoed organiseren een 'Staten-Generaal der Nederlandse pers'. Onder het luisterend oor van leden van de 
Commissie Brinkman presenteren hoofdredacteuren, journalisten en uitgevers hun voorstellen om de Nederlandse pers te redden. 

8  Uitgeverij Reed Business sluit uiterlijk 15 december haar vestiging in Maarssen. De redacties verhuizen naar Doetinchem 
of Amsterdam. De NVJ praat met Reed Business over een sociaal vangnet, zoals een verhuisregeling.

8  Het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg bepaalt dat het Openbaar Ministerie binnen de wet bleef 
toen het in 2002 foto’s van een illegale straatrace in beslag nam bij het blad Autoweek. Secretaris Thomas Bruning 
vindt de uitspraak ernstig voor de journalistieke bronbescherming en dringt aan op een hoger beroep.

9 De NVJ Academy ontwikkelt in samenwerking met ROOS (Regionale Omroepen) een training voor journalisten over het 
omgaan met agressie. Op 9 en 14 april vinden pilots plaats bij RTV Rijnmond.

Stentor 
De gemeente Kampen boycot de redactie van het regionale dagblad de Sten-
tor voor een periode van twee weken. Burgemeester van Kampen, Jan Ooster-
hof, is boos over een artikel waarin de handelwijze van een bouwinspecteur in 
Kampen aan de kaak wordt gesteld. Hij vindt dat de ambtenaar door het ar-
tikel wordt beschadigd. Hoofdredacteur Alex Engbers betreurt de boycot. Het 
gaat niet om de persoon, maar om de willekeur waarmee de gemeentelijke 
bouwinspectie te werk gaat. De NVJ laakt het besluit van de burgemeester.

Geen mediacode gezinsmoord  
De Raad voor de Journalistiek vindt het instellen van een mediacode voor 
gezinsmoorden - in de media vaak als gezinsdrama’s aangeduid - niet nodig. 
Een journalist is vrij in zijn selectie van nieuws. Een nieuwsbericht dient zoveel 
mogelijk gegevens te bevatten die het mogelijk maken een waarheidsgetrouw 
beeld van een nieuwsfeit te vormen. Dit geldt ook voor publicaties over misdrij-
ven. Deze kunnen een signaalfunctie hebben jegens burgers en overheid. 

Associated Press
Met verbazing reageert de NVJ op de uitspraak in de zaak van prins Willem- 
Alexander en prinses Máxima tegen Associated Press (AP). Op een niet hinder-
lijke wijze foto’s maken en vervolgens publiceren van een skivakantie van het 
Koninklijk Huis op een openbare locatie is voortaan verboden. Door de bewe-
gingsvrijheid van een persbureau zo in te perken, wordt het voor nieuwsmedia 
bijna onmogelijk om op een normale, onafhankelijke wijze verslag te kunnen 
doen van relevante nieuwsfeiten rondom het Koninklijk Huis. Wel kan de NVJ 
instemmen met de overweging van de rechtbank dat de Mediacode, een eenzij-
dig door de RVD opgestelde gedragscode voor de media, geen enkel belemme-
rend effect mag hebben op de vrije nieuwsgaring en derhalve geen rechtskracht 
heeft.   

Boek ‘Vergeten ramp’
Journalist Hans Matheeuwsen van het Eindhovens Dagblad krijgt de beschik-
king over de strafdossiers van de Herculesramp uit 1996. Op basis van een jaar 
dossieronderzoek en gesprekken met betrokkenen schrijft hij het boek ‘Ver-
geten ramp’. Twee hulpverleners eisen in kort geding dat hun namen uit het 
boek worden geschrapt. De rechter beslist dat het journalistieke belang in 
deze zaak zwaarder weegt dan het belang op bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer van de hulpverleners. Matheeuwsen wordt bijgestaan door 
NVJ-advocaat Siep van der Galiën. 

Persvrijheid
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Afghanistan
Begin september wordt bekend dat in 
Afghanistan de journalist Sayed Par-
vez Kambakhsh is vrijgelaten. De jonge 
journalist had een artikel over vrou-
wenrechten binnen de islam gedown-
load en met mede-studenten gedeeld. 
De NVJ heeft zich, samen met veel 
internationale organisaties, ingezet 
voor zijn lot. Ruim 1.600 Nederlandse 
collega’s tekenden een petitie. De NVJ 
haalde de broer van Kambakhsh naar 
Nederland om aandacht te vragen 
voor zijn zaak en sprak meerdere ma-
len de minister van Buitenlandse zaken 
Maxime Verhagen aan op deze kwes-
tie, wijzend op de actieve bemoeienis 
van Nederland in Afghanistan. Zijn 
aanvankelijke terdoodveroordeling 
werd eerder reeds omgezet in 20 jaar 
celstraf. Het nieuws over zijn vrijlating 
noemt NVJ-secretaris Thomas Bruning 
een kleine overwinning voor de pers-
vrijheid in een complexe regio. Het is 
een bemoedigende gedachte dat het 
er tenminste op lijkt dat voortdurende 
internationale aandacht voor dit soort 
onrecht zin lijkt te hebben.

Iran
De NVJ roept in juni de Iraanse re-
gering op om de Iraanse journalist 
Karim Arghendepour en alle andere 
gevangengenomen journalisten vrij 
te laten. Daarnaast moet onmiddel-
lijk een einde komen aan de beper-
kingen die de nationale en interna-
tionale pers krijgt opgelegd in Iran. In 
een brief gericht aan de Iraanse presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad uit de  
NVJ haar grote zorg over de arresta-

Kamer stopt postverstrekking
Sinds jaar en dag krijgen parlementaire verslaggevers inzage in brieven, rappor-
ten en nota's die belangenorganisaties, lobbyisten en maatschappelijke organi-
saties sturen naar de Kamer. Begin van het jaar stopt de Kamer met openbaarma-
king van deze stukken. De Kamer verwijst naar de privacywetgeving, maar geeft 
verder geen argumenten. Media zijn nu beroofd van een belangrijke informatie-
bron. De NVJ vindt dat de Kamer in strijd handelt met het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens, waarin het recht op vrije nieuwsgaring van de pers is 
gegarandeerd. In een tweetal gesprekken tussen de NVJ en het Presidium van de 
Tweede Kamer wordt toegezegd dat deze inzage weer in ere zal worden hersteld.

Rijkswaterstaat 
In Den Haag dient een kort geding tussen Rijkswaterstaat en onderzoeksjour-
nalist Marcel Metze. Het betreft een conflict over het nog te verschijnen boek 
‘Veranderend Getij’ dat Metze in opdracht van Rijkswaterstaat heeft geschre-
ven. Daarin beschrijft hij de zelfverkozen ingrijpende reorganisatie die Rijkswa-
terstaat uitvoerde na kritiek over de bouwfraude en bureaucratie en verspilling 
binnen de organisatie. De top van Rijkswaterstaat wil de eerste versie van het 
boek niet uitbrengen. Metze schrijft een nieuwe versie die hij zelf wil uitgeven. 
Rijkswaterstaat wil publicatie van dit boek middels kort geding voorkomen. 

Revu
Revu-verslaggever Nick Kivits wordt door de Haagse politierechter vrijgespro-
ken van (uitlokking van) computervredebreuk. Revu publiceerde in 2008 een 
artikel over het hacken van mailboxen, waarbij ook de mailbox van staatsse-
cretaris Jack de Vries was gekraakt. Hoofdredacteur Altan Erdogan krijgt als lei-
dinggevende wel een boete van 450 euro opgelegd, omdat bij het benaderen 
van De Vries’ mailbox berichten zijn geopend en gedownload. Dat laatste was 
niet noodzakelijk om de misstand aan te tonen, aldus de rechter.
De NVJ is blij met de vrijspraak van Nick Kivits. De rechter stelt duidelijk dat het 
journalistieke belang zwaarder moet wegen dan het feit dat er formeel gezien 
een wet is overtreden en inbreuk is gemaakt op de privacy van Jack de Vries. 

Vordering IP-adressen 
Omroep Gelderland staat geen IP-adressen af van personen die op de web-
site van de omroep reageerden op berichten over een moordzaak. De omroep 
beroept zich op journalistieke bronbescherming ondanks het verzoek van het 
Openbaar Ministerie in Arnhem. 
Een soortgelijk verzoek krijgt het Eindhovens Dagblad later in het jaar. Ook het 
ED weigert om het IP-adres aan het OM  af te geven. Hoofdredacteur Henk van 
Weert wordt op het politiebureau in Helmond gehoord. Het ED beroept zich op 
het verschoningsrecht voor journalisten. 

april
19  Na de enquête over de gevolgen van de economische crisis voor freelancers, ontvangt de NVJ nog steeds berichten over 

positieverslechtering. De sectie Freelance geeft op internet tips om de schade te beperken. 

21  De NVJ organiseert een bijeenkomst bij Reed Business in Maarssen om te praten over de voorgenomen sluiting van de 
vestiging. Medewerkers van de uitgeefgroep gezondheidszorg van Reed Business in Maarssen richten een actiecomité 
op dat zich verzet tegen de verhuizing van de gezondheidsbladen naar Doetinchem. 

22  De NVJ en werkgeversorganisatie VSHU organiseren het minicongres ‘Wat betekenen Nederland en Europa voor de 
regio?’, naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 4 juni. Tijdens de bijeenkomst krijgen huis-aan-huisbladjourna-
listen de kans nader kennis te maken met het Nederlandse en Europese parlement. 

23  Wegener heeft indirect het convenant met de NVJ opgezegd waarin is afgesproken dat er op de redacties voorlopig geen 
ontslagen vallen. Het niet nakomen van de afspraak gebeurt eenzijdig, vindt de NVJ. 

Persvrijheid buitenland
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ap
ril 9   De leden van de NVJ kunnen zich per referendum uitspreken over het sociaal akkoord dat vakbonden, werkgevers en 

kabinet op 25 maart hebben gesloten. De NVJ heeft als lid van de federatie FNV ook een zetel in de federatieraad van 
de FNV. De FNV is positief over het sociaal akkoord. 

9  De paritaire commissie Loongebouw Vaktijdschriften praat over de functieprofielen zoals adviesbureau HayGroup die in 
zijn eindrapport heeft voorgesteld. Zodra het einddocument klaar is zal het loongebouw met terugwerkende kracht – 
per 1 april 2009 – worden ingevoerd.

15 De sectie Plus+ houdt in Antwerpen een bijeenkomst met directeur-uitgever Jaak Smeets van De Persgroep over: 
‘Belgische reanimatie van Nederlandse kranten?’ Op deze dag vindt ook de jaarvergadering van de sectie plaats. 

16  De meeste hoofdredacteuren wijzen elke vorm van overheidssteun voor hun journalistieke producten nog steeds van 
de hand. Onbegrijpelijk, vinden Thomas Bruning, algemeen secretaris en Ernst Jan Rozendaal, voorzitter van de sectie 
Dagblad. Met hun afwijzing bewijzen deze hoofdredacteuren de journalistiek in Nederland geen enkele dienst.

Ravage
De Officier van Justitie in Amsterdam 
heeft achteraf bezien onvoldoende 
zorgvuldig gehandeld in de zaak van 
de beheerder van webmagazine Ra-
vage. Dat schrijft minister Hirsch Bal-
lin in antwoord op Kamervragen van 
D66. De webmaster wordt in april 
verdacht van bedreiging van politicus 
Geert Wilders in een column. Hij meldt 
zich vrijwillig bij de politie, wordt aan-
gehouden en zijn computer wordt in 
beslag genomen. In de brief van Hirsch 
Ballin staat dat het OM geen aanlei-
ding zag de vrijheid van meningsui-
ting mee te wegen. ‘Het ging hier om 
een verdenking van bedreiging met 
een misdrijf tegen het leven. De Offi-
cier van Justitie had echter niet op een 
losse passage mogen afgaan, maar de 
gehele column in beschouwing moe-
ten nemen. Dan was de satirische aard 
op dat moment duidelijk geworden.’

Kaag en Braassem
Onderzoeksjournalist Brenno de Win-
ter en de NVJ dagen de gemeente Kaag 
en Braassem voor de rechter. Zij willen 
dat de heffing van leges voor informa-
tieverzoeken van tafel gaat. De Winter 
doet op een beroep op de Wet open-
baarheid bestuur (Wob) en vraagt Kaag 
en Braassem informatie over de uitvoe-
ring van het verplichte ICT-beleid. De 
gemeente stuurt hem de informatie 
plus een rekening. De Winter maakt 
daartegen bezwaar. De Winter en de 
NVJ willen door de gang naar de rech-
ter duidelijk maken dat de kostenloze 
toegang tot overheidsinformatie een 
wettelijk recht is. 

Persvrijheid

Henk Hofland, columnist van NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer
 foto: Ilvy Njiokiktjien
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de Dagblad-CAO en de regels daarin opgenomen een belemmering voor een gewenste groei van een krantenredactie 
naar een multimediale redactie binnen een verantwoord verdienmodel? 

27  De NVJ en Wegener bereiken alsnog een principeakkoord over het deels openbreken van het convenant tussen NVJ en 
Wegener van 28 augustus 2008. Beide partijen zullen de overeenkomst positief voorleggen aan hun achterban.

28  Camera-journalistiek is dagelijkse praktijk geworden. ENG-camera’s blijven nodig voor goede televisiejournalistiek. Zo blijkt 
uit het debat ‘Vijf jaar camjo: zegen of plaag’, dat wordt georganiseerd door de sectie Omroep van de NVJ.

3  De Dag van de Persvrijheid gaat van start met de actie Teken voor Tissa. Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volks-
krant, zet als eerste zijn handtekening op een groot spandoek voor de vrijlating van de Sri Lankaanse journalist Tissa.

3  In zijn jaarrede zegt NVJ-voorzitter Huub Elzerman niet te geloven dat gedrukt papier zal verdwijnen en ook niet dat we 
in een stervende bedrijfstak zitten. We hebben wel te maken met een krimpende sector. 

NVJ is een van de initiatiefnemers van 
Platform Makers, waarin twaalf be-
roeps- en belangenorganisaties zich 
hebben verenigd. Dit platform is op-
gericht om de positie van individuele 
auteurs en uitvoerend kunstenaars in 
Nederland sterk te verbeteren. Voor 
deze groep wordt het steeds moeilij-
ker de rechten op hun werk via goede 
afspraken met hun opdrachtgevers te 
regelen.
Het auteursrecht komt steeds meer 
onder druk te staan. Door digitalise-
ring van exploitatievormen, grotere 
mediaconcentratie en het toenemend 
gebruik van standaardcontracten 
door exploitanten zoals uitgevers en 
producenten. Van makers wordt wel 
verwacht dat zij meewerken aan een 
volledige overdracht van hun rechten. 
Maar de ongelijke verhouding tussen 
makers en exploitanten heeft veelal 
tot gevolg dat die makers minder in-
vloed op de exploitatie van hun werk 
hebben en daardoor minder inkom-
sten krijgen. Dat betekent, volgens het 
platform, negatieve gevolgen voor de 
culturele diversiteit en innovaties.

Auteursrechten

Stichting Lira
Eén loket
Stichting Nieuwswaarde en stichting 
Lira worden samengevoegd, waardoor 
één loket ontstaat voor de rechten 
van auteurs van teksten en omroep-
producties. De schrijvende en omroep-
journalisten zullen als gevolg hiervan 
voor hun collectieve rechten vanaf he-
den door Lira worden bediend. De be-
reikte overeenkomst wordt op 23 janu-
ari 2009 door beide partijen getekend, 
met de NVJ als mede-ondertekenaar 
als oprichter van Nieuwswaarde. Ge-
durende de komende jaren zal Lira zo 
veel mogelijk opereren onder de naam 
‘Lira-Nieuwswaarde’, terwijl intussen 
een geleidelijk integratieproces zal 
worden ingezet.
Stichting Nieuwswaarde was verant-
woordelijk voor de auteursrechten van 
schrijvende en omroepjournalisten, 
terwijl Lira tot nu toe schrijvers, ver-
talers en scenaristen vertegenwoor-
digde. 
In 2009 keert Lira voor het eerst uit 
aan journalisten, na het samengaan 
met Nieuwswaarde. Het bedrag is ver-
deeld over 1.056 journalisten.

                                Overzicht repartitie 

 Soort vergoeding   Uitgekerd bedrag
 Thuiskopie Audio     102.136,77
 Thuiskopie Video         78.186,20
 Leenrecht     142.645,18
 Reprorecht Dagbladen    456.800,16
 Reprorecht Publiekstijdschriften      229.375,94
 Totaal 1.009.144,25

Een van de problemen die het plat-
form signaleert, is dat de Nederlandse 
Mededingingswet beroeps- en belan-
genorganisaties verbiedt om namens 
individuele makers collectieve (tarief)
onderhandelingen te voeren. 
Door hun krachten te bundelen wil-
len de twaalf organisaties voor au-
teurs en uitvoerend kunstenaars  
één aanspreekpunt creëren en zo sa-
men optrekken om de positie van de 
makers te verstevigen.

Platform Makers
Versterking onderhandelingspositie

Het Platform Makers heeft twee 
speerpunten die op korte termijn 
moeten worden aangepakt:
-  Versterking van de onderhan-

delingspositie van de makers 
door invoering van het au-
teurscontractenrecht. Belang-
rijk onderdeel hiervan is het 
beperken van de mogelijkheid 
tot buy-outcontracten (met 
volledige afkoop van alle rech-
ten, zonder billijke vergoeding 
en zonder dat makers vooraf 
exact weten hoe hun ‘creaties’ 
geëxploiteerd gaan worden).

-  De wettelijke mogelijkheid 
creëren voor beroepsbelangen- 
organisaties om desgewenst 
minimum prijsafspraken met 
opdrachtgevers te maken. En 
het kunnen publiceren van 
adviestarieven voor hun le-
den.

tie van de Iraanse journalist Karim 
Arghendepour, een vooraanstaand 
journalist en lid van NVJ’s zusteror-
ganisatie International Federation  
of Journalists (IFJ). De NVJ is tevens on-
gerust over de veiligheid van Ali Maz-
rooei, voorzitter van de Assocation of 
Iranian Journalists. In juli bezoeken 
algemeen secretaris Thomas Bruning 
en NVJ-voorzitter Huub Elzerman de 
Iraanse ambassade in Den Haag. De 
ambassade weigert echter de door de 
NVJ geïnitieerde online petitie in ont-
vangst te nemen. 

Sri Lanka
De Dag van de Persvrijheid gaat van 
start met de actie Teken voor Tissa. Pie-
ter Broertjes, hoofdredacteur van de 
Volkskrant, zet als eerste zijn handteke-
ning  voor de vrijlating van de Sri Lank-
aanse journalist Tissa. Hiermee start 
een nieuwe traditie als opening van  
de Dag van de Persvrijheid. Vrijwil-
ligers verzamelen handtekeningen  
van het publiek in het Utrechtse cen-
trum. Tissa, voluit Jayaprakash Tis-
sainayagam, is een journalist uit Sri  
Lanka die al langer dan een jaar ge-
vangen zit en zonder arrestatiebe- 
vel is opgepakt op grond van een  
antiterreurwet. 

ap
ril 23  NVJ Academy organiseert in samenwerking met FNV Formaat een vierdaagse leergang voor redactieraadleden. Tijdens 

de cursus wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden en de ins & outs van het redactiestatuut.

23  De verhuizing van uitgeefgroep gezondheidszorg van Reed Business naar Doetinchem is van de baan. De NVJ noemt dit een 
grote winst. De NVJ voert opnieuw overleg met Reed Business over onder andere verhuisregelingen en nieuwe vestigingsopties.

24  De NVJ en NDC Mediagroep hebben een principeakkoord bereikt over een sociaal plan. De NVJ verwacht het principeak-
koord positief te kunnen voorleggen aan haar leden.

24  De NVJ zal juridische maatregelen nemen als Wegener blijft weigeren om de onderhandelingen over het convenant voort 
te zetten. Wegener wil van het convenant af vanwege de slechte economische omstandigheden. De NVJ stelt voor het 
convenant onder voorwaarden negen maanden op te schorten.

27  De sectie Dagblad presenteert de notitie ‘Toekomst van de Dagblad-CAO. Hierin is de centrale onderzoeksvraag: vormen 

De persvrijheid neemt over het jaar 2008 af in alle werelddelen. Dit meldt Hans 
Verploeg, voorzitter van Free Voice, tijdens de Dag van de Persvrijheid op 3 mei. 
Op de barometer valt af te lezen hoe het is gesteld met de persvrijheid wereld-
wijd. Slechts 18 procent van de wereldbevolking kent volledige persvrijheid, een 
kwart kent gedeeltelijke persvrijheid en 57 procent van de bevolking leeft in lan-
den waar geen persvrijheid is.
Van alle 195 landen die in het onderzoek zijn opgenomen zijn 70 landen ge-
rangschikt als vrij, 61 als gedeeltelijk vrij, en 64 als niet vrij. Dit betekent dat de 
persvrijheid in 2008 enigszins is afgenomen ten opzichte van 2007. Tot de hek-
kensluiters, de landen met geen enkele persvrijheid, behoren Cuba, Eritrea, Libië, 
Birma, Turkmenistan en Noord-Korea.

Persvrijheid buitenland

Freedomhouse Persvrijheid Barometer 
Persvrijheid neemt af

Enkele opvallende trends:
Kwetsbare democratie:  De terugval in Israël, Italië en Taiwan illustreert dat 
gevestigde democratieën met gevestigde media niet resistent zijn tegen 
beperkingen van de persvrijheid. 
Verstevigen van de overheidsinvloed:  Nieuwe autoritaire staten versterken 
hun controle op de media, zoals Rusland, Ethiopië en Gambia. 
Geweld en straffeloosheid:  De mate van geweld tegen media en journa-
listen van de kant van overheden en andere machtige partijen neemt toe. 
Strafwetgeving:  Zowel overheden als individuen beperken persvrijheid 
met bestaande wetten die gericht zijn op het voorkomen van haatzaai of 
het becommentariëren van religie of etniciteit of het voorkomen van het 
in gevaar brengen van de nationale veiligheid. 
Nieuwe media: Nieuwe media zijn aanvankelijk vrijer dan de traditionele. 
Ze hebben de potentie om openingen te bieden aan onafhankelijke jour-
nalisten in landen met geen enkele persvrijheid als China en Iran. Dit jaar 
wordt echter geconstateerd dat overheden met een hightech instrumen-
tarium internetvrijheid weten in te perken.

Fotojournalisten worden voor hun collectieve rechten 
vanaf 30 juni bediend door Stichting Pictoright, de au-
teursrechtorganisatie voor makers van visuele werken. 
Stichting Nieuwswaarde heeft haar rechten en verplich-
tingen overgedragen aan Pictoright. Om misverstanden te 
voorkomen gebruikt Pictoright in de komende jaren nog 

wel zoveel mogelijk de naam Nieuwswaarde.
Het doel van de overdracht is om de krachten voor de foto-
grafen op het gebied van auteursrecht te bundelen. Voor 
fotojournalisten betekent dit dat Pictoright in het vervolg 
de inning, verdeling en uitbetaling van collectieve rechten 
voor fotojournalisten voor haar rekening neemt. 

Stichting Pictoright  Fusie organisaties van beeldmakers
 

Auteursrechten
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sectie Freelance

Ellie Speet: ‘Het jaar 2009 is een zwaar jaar voor 
freelancers. In het voorjaar wordt ons vermoeden 
bevestigd door de resultaten van een grote enquê-
te onder de leden. Minder opdrachten en lagere 
betalingen. In feite kregen we al voor het begin 
van de financiële crisis signalen uit het veld dat 
er meer aan de hand was. Dat freelancers minder 
opdrachten krijgen, komt ook door de veranderin-
gen in de mediasector. Door het samengaan en 
reorganiseren blijven enkele grote spelers over die 
één en hetzelfde contract verspreiden. Illustrerend 
is de nieuwe Overeenkomst van Opdracht van de 
Telegraaf Media Groep. Hierin staan bepalingen in 
die eenzijdig in het voordeel van TMG uitpakken. 
Ons advies aan onze leden luidt: niet tekenen of 
aan de hand van het door ons geleverde model be-
palingen uit het contract doorhalen en te voorzien 
van commentaar. Een gesprek tussen NVJ en TMG 
loopt op niets uit. Bijna de helft van de freelancers 
heeft na het aflopen van de sluitingsdatum niet 
ondertekend. De NVJ stelt een modelbrief op voor 
spijtoptanten. 
In de afgelopen jaren werden met steeds grotere 
regelmaat ondeugdelijke contracten verspreid. 
Onderhandelingen daarover met uitgevers eindig-
den steeds vruchtelozer. De TMG-contractengolf is 
uiteindelijk de druppel en aanleiding geweest om 
een front te vormen met andere beroepsorganisa-
ties van auteurs. Onder de titel Platform Makers is 
een samenwerkingsverband gevormd van inmid-
dels twaalf beroepsorganisaties met als doel voor 
de politiek één aanspreekpunt te vormen bij de 
totstandkoming van de wettelijke bescherming 
van de auteursrechten.

Binnen de sectie Freelance zijn er leden met over-
eenkomsten maar ook met individuele behoeften. 
Bij het bedienen van deze niet-homogene groep 
werkt de sectie Freelance nauw samen met de 
NVJ-Academy aan doelgerichte cursussen voor de 
diverse doelgroepen. Een cursusprogramma voor 
starters tot en met coaching voor freelancers die 
zich na jarenlange ervaring willen heroriënteren 
op hun beroepsuitoefening. Dit jaar wordt voor de 
eerste keer gestart met een Driedaagse Vakbladen 
Maken. Verder blijken de netwerkbijeenkomsten 
van de sectie Freelance een groot succes. In no-
vember wordt de netwerkmiddag ‘Op zoek naar 

kwaliteit’ georganiseerd. We zien dat freelancers 
zelf veel moeten uitzoeken en nauwelijks feed-
back hebben. Deze dag is in een mum van tijd vol-
geboekt en zal zeker een vervolg krijgen. 

De sectie Freelance presenteert tijdens de Ver-
enigingsraad op 13 november haar beleidsnotitie 
‘Het kapitaal van de freelancer’. Anders dan het 
algemeen voorwaardenbeleid waarin de CAO een 
prominente rol speelt verdienen de freelancers 
een eigen beleid. De NVJ wil de zichtbaarheid van 
de secties Freelance en NVF vergroten, van achter-
grond naar voorgrond, en het dienstenpakket voor 
freelancers uitbreiden. Een aanpak op collectief 
gebied, voor specifieke groepen freelancers, en een 
aanpak op individueel terrein staat ons daarbij 
voor ogen. '

‘De contractengolf is uiteindelijk de  
aanleiding om een front te  

vormen met andere beroepsorganisaties 
van auteurs’

‘Nieuwe contractengolf was de druppel’

Actiepunten 2010
- Villamedia community uitbreiden met kennis- en intervisiegroepen
-  Onderzoek samenstelling sectie en werkwijze freelancers. Uitkomst omzet-

ten in plan van aanpak belangenbehartiging in vervolg op de beleidsnotitie 
Kapitaal van de Freelancer

-  Bewerkstelligen hervorming sociaal zekerheidsstelsel zelfstandigen  
in samenwerking met FNV

-  Netwerkbijeenkomsten gericht op kwaliteit
-  Landelijk in gang zetten van feedbackprogramma
-  Uitbreiding dienstenpakket FreelancersAdviesNVJ

me
i 3  Meer dan de helft van de journalisten die hebben meegewerkt aan het onderzoek ‘Rot op met die camera’ heeft ooit te 

maken gehad met fysieke agressie of bedreiging. De definitieve onderzoeksresultaten worden op de Dag van de Persvrij-
heid gepresenteerd.

3  Voor het zevende jaar opeenvolgend neemt de persvrijheid wereldwijd af, nu voor het eerst in alle werelddelen, zo blijkt 
uit de Freedomhouse Persvrijheid Barometer. 

3  Journalisten mogen niet verzaken en wegblijven uit de probleemwijken, zegt Eberhard van der Laan, minister van 
Wonen, Wijken en Integratie in zijn Persvrijheidlezing 2009. ‘De straat versus de verslaggever’ is het thema van de Dag 
van de Persvrijheid.

3  Veel journalisten weigeren om de Parijse voorsteden nog te bezoeken maar Parijs-correspondent Saskia Dekkers vindt dat ze 
niet mag wegblijven. Zo zegt ze in haar reactie op de Persvrijheidlezing 2009 van minister Eberhard van der Laan.

De NVJ maakt zich in 2009 sterk om juist in zo’n 
hectische periode de arbeidsvoorwaarden te ver-
dedigen. Vanzelfsprekend heeft de NVJ oog voor 
deze bijzondere economische omstandigheden, 
maar belangrijker is om het toekomstperspec-
tief voor ogen te houden. Dat kan met het fun-
dament van één journalistieke multimedia-CAO.
Journalistiek werk is van grote waarde. Het werk is 
het waard om er in te investeren. Met een goede 
beloning, met werk en met scholing. De NVJ is in 
2009 begonnen met werkgevers afspraken te ma-
ken over prikkels om de multimediale dynamiek te 
kunnen volgen. Harmonisering van arbeidsvoor-
waarden in de verschillende journalistieke sectoren 
is daartoe een belangrijke stap. De arbeidsvoor-
waarden zullen tegelijk moderner moeten worden. 
Er is een noodzaak om te investeren in scholing en 
in flexibel gebruik van vrije tijd. De snelle verande-
ringen met multimedia vragen meer flexibilisering. 
In werktijden, in inzetbaarheid, carrièreverloop en 
mobiliteit. De NVJ schept daartoe meer mogelijk-
heden in de arbeidsvoorwaarden en in de sociale 
voorwaarden bij bedrijven. De CAO’s veranderen 
van karakter: met meer ruimte voor het individu.
Voorwaarden voor (bij-)scholing zijn noodzaak 
om langer durend in de journalistiek aan het 
werk te kunnen blijven. Het past ook bij deze sec-
tor, die bestaat uit goed opgeleide en om die re-
den ook veelal goed betaalde arbeidskrachten. 
Voor journalisten moet het tijdens hun hele car-

rière tussen 20 en nu nog 65 jaar mogelijk zijn 
om kans op werk te hebben. De NVJ helpt daarbij.

Het belang van werkzekerheid in de journalistieke 
sector plaatst in 2009 het verlangen van journalisten 
naar een hoger loon in de schaduw. Onderhandelin-
gen over nieuwe CAO’s verlopen dan ook moeizaam. 
Dat journalistiek werk van grote waarde is, daar-
over is men het snel eens. Met werkgevers laait 
er tegenwoordig meer discussie op over wat een 
passende beloning is. Dit is opvallend, want in de 
journalistieke sectoren is de afgelopen jaren sprake 
geweest van gematigde loonontwikkeling. Daar-
mee is ook duidelijk gemaakt dat de NVJ oog heeft 
voor de bijzondere en soms zelfs moeilijke conjunc-
turele omstandigheden. Zelfs in een tijd dat de Ne-
derlandse economie zich gunstig heeft ontwikkeld.

Het werkgelegenheidsperspectief heeft absoluut 
prioriteit. De NVJ zet in 2009 zwaar in op waar-
borgen voor instroom van nieuwe journalisten. 
Want daarmee is er perspectief voor de toekomst. 
Gelukkig zijn daarover wel afspraken te maken. 
Goed ook dat de overheid juist in deze tijd op 
aandringen van de NVJ een extra stimulans geeft 
door 60 zogeheten Plasterk-banen te subsidië-
ren. Een bijzonder signaal, omdat de vitaliteit van 
de journalistieke sector immers zo belangrijk is.

Bert de Jong eerste vice-voorzitter NVJ 

Werken aan vitaliteit van 
journalistieke sectoren
Het venijn van de economische crisis wordt in de journalistieke sector in 2009 in volle hevigheid gevoeld. 
Over de crisis berichten is voor journalisten een interessant aspect. De economische dip is echter ook de 
oorzaak van een groot verlies aan arbeidsplaatsen. Juist in een tijdsgewricht dat de NVJ wil investeren 
in de toekomst van de journalistiek.

Arbeidsvoorwaarden
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mede als gevolg van lagere inkomsten, 
verwacht worden dat arbeidsplaatsen 
op de tocht zullen ' æ…komen te staan. 

AT5
De NVJ-leden, werkzaam bij AT5 stem-
men in met het principeakkoord voor 
een nieuwe CAO. Tijdens de onder-
handelingen is vooral gekeken naar 
de kwaliteit van de collectieve arbeids-
voorwaarden. Daarbij is de gehele 
CAO, ook tekstueel, gemoderniseerd. 
De CAO heeft een looptijd van een 
jaar. Conform de CAO ontvangen werk-
nemers op basis van beoordeling een 
percentuele verhoging richting het 
maximum van de schaal. De schaal 
minima en maxima worden structu-
reel met 1 procent verhoogd. Er is een 
eenmalige uitkering afgesproken op 
basis van de bedrijfsresultaten van 
200 euro bruto. 

Veronica Uitgeverij
De NVJ en Veronica Uitgeverij berei-
ken een principeakkoord over een 
nieuwe CAO. Beide partijen spreken 
af dat de brutosalarissen per 1 janu-
ari 2009 structureel met 2 procent 
worden verhoogd. Per 1 juli 2009 
vindt een eenmalige uitkering van 0,5 
procent van het brutosalaris plaats. 
De looptijd is een jaar. Gedurende de 
CAO-periode zal er een onderzoek 
worden gedaan naar de wensen en 
mogelijkheden van de flexibilisering 
van arbeid binnen Veronica Uitgeverij. 

NDC. Inzet van de NVJ is behoud van werk. 

18 De NVJ wil overleg met Programmabladen AKN over de plannen om te reorganiseren en de voorgenomen structuurwijzi-
ging. Ook wil de NVJ met de uitgeverij praten over het sociaal plan.

19 Bij AD Nieuwsmedia verdwijnen op de redacties 124 van de 421 banen. Om de krant op peil te houden wordt het 
freelancersbudget verdubbeld. 

26 Mecom kondigt aan dat zij niet langer in wil gaan op CAO-onderhandelingen. Ook wil het mediabedrijf lonen bevriezen 
bij alle Mecom-uitgeverijen en is het van plan om ook op de redacties reorganisaties door te voeren. De NVJ vraagt aan 
de directie van Wegener om een reactie. 

26  Een ruime meerderheid van de NVJ-leden heeft het op onderdelen openbreken van het convenant van 28 augustus 
2008 tussen NVJ en Wegener goedgekeurd. Wegener krijgt negen maanden de ruimte om van de vastgestelde formatie 

Miranda Grit, verslaggever Netwerk, interviewt Gerard Spong foto: Ilvy Njiokiktjien
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Individuele belangenbehartiging

Het beroep op de juridische afdeling van de NVJ neemt in 2009 behoorlijk 
toe. Het aantal nieuwe zaken stijgt met ongeveer 15 procent tot 418 zaken. 
Het merendeel van de in behandeling genomen zaken en gegeven advie-
zen betreft ontslagzaken, incassozaken en auteursrechtschendingen. 
De leden weten de juridische afdeling steeds beter te vinden per telefoon 
en e-mail. Er worden 2.380 adviezen verstrekt op uiteenlopende terreinen. 
Ook hier is een stijging te zien van ongeveer 15 procent.
In 2009 is er wederom de nodige aandacht gegeven aan voorlichting aan 
de leden en potentiële leden. Dit door het verzorgen van de column Recht 
in De Journalist, in de column Juridisch Spreekuur in de nieuwskrant NVJ 
NU, en door het verzorgen van diverse gastcolleges. 

11  Nieuw overleg tussen de NVJ en Sanoma over een sociaal beleidskader leidt tot verbeterde afspraken. De NVJ legt het 
resultaat neutraal voor aan de leden werkzaam bij Sanoma.

12  Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede winnen de prijsvraag in het kader van het project ‘Voet tussen de deur’. 
Zij mogen onder begeleiding van het team van vakblad De Journalist een special maken. 

12  Journalisten van onder meer het AD, de Volkskrant en Netwerk hebben in het Muziekgebouw in Amsterdam De Tegel 
2008 in de wacht gesleept.

12  Minister Plasterk maakt tijdens de uitreiking van de journalistieke prijzen van De Tegel 2008 bekend een bedrag van 
vier miljoen euro voor de komende twee jaar beschikbaar te stellen voor het aanstellen van jonge journalisten op 
krantenredacties. De NVJ reageert positief op het initiatief. 

12 De NVJ en NDC Mediagroep bereiken definitieve overeenstemming over de tekst voor het principeakkoord Sociaal Plan 

Afdeling Advocaten & Juristen  
Beroep op afdeling neemt toe

Collectieve belangenbehartiging

Dagbladjournalisten
De NVJ stelt bij de onderhandelingen 
voor een nieuwe CAO voor Dagblad-
journalisten de modernisering van de 
bestaande CAO centraal. Het eerste 

CAO-overleg wordt vooral benut 
om afspraken te maken over het 
te volgen traject. Daarbij speelt 
de instelling van een paritaire 
commissie een belangrijke rol. De 
NVJ wil verder afspraken maken 
over verlenging van het project 
instroom van jonge journalisten, 
die in dat kader een tijdelijke baan 
krijgen. Nieuwe afspraken zijn bo-
vendien nodig in het kader van de 
voorwaarden van de zogenoemde 
Plasterk-gelden. De Jonge In-
stroom Plasterk maakt het moge-
lijk dat jonge journalisten in 2010 
en 2011 ervaring kunnen opdoen 

bij dagbladen en opinieweekbladen. 
Tot slot bepleit de NVJ een loonsver-
hoging van 2,5 procent, waarbij mede 

rekening is gehouden met het koop-
krachtverlies in 2008.

De onderhandelingen verlopen moei-
zaam. De NVJ wil in elk geval geen 
achteruitgang. Omdat journalisten 
ook in 2010 moeten bijdragen aan de 
afhandeling van de VUT-premie, wat 
neerkomt op 1 procent van het salaris, 
dreigen zij salaris te moeten inleveren. 
De NVJ vindt dat werkgevers dit voor 
hun rekening moeten nemen. De VUT 
had al afbetaald moeten zijn, maar 
dat is niet het geval vanwege de vele 
reorganisaties, waarbij de werkgevers 
de VUT massaal als goedkope afvloei-
ingsregeling hebben gebruikt.
De werkgevers voelen wel voor een 
instroomregeling voor jonge journa-
listen, maar de werknemers zijn dege-
nen die daarvoor loonruimte moeten 
inleveren. Van werkgeverszijde is de 
loonruimte nul. 

De onderhandelingen over een nieu-
we CAO duren nog voort tot voorjaar 
2010.

RTL Nederland
In november is er sprake van actiedrei-
ging omdat na maandenlang overleg 
er nog steeds geen CAO is. De vakor-
ganisaties accepteren geen achter-
uitgang in arbeidsvoorwaarden. De 
onderhandelingen worden voortgezet 
als het plan van de baan is om vergoe-
dingen voor onregelmatige werktijden 
af te schaffen. Bij RTL Nederland wordt 
in december alsnog een akkoord be-
reikt over een nieuwe CAO nadat eer-
der het principeakkoord door de leden 
wordt afgestemd. Het grootste ver-
schil met het vorige principeakkoord 
is dat in 2010 de nullijn wordt losge-
laten: per 1 juli komt er 1 procent struc-
tureel bij; 1/4 procent verhoging een-
malig gegarandeerd aan het einde van 
het jaar; 1/4 procent structureel indien 
het bedrijfsresultaat hoger uitvalt dan 
in 2009.

Publieke Omroep
Op 16 november wordt het principe-
akkoord voor een nieuwe Omroep-
CAO goedgekeurd door de leden. 
Zowel in 2009 als in 2010 gaat het sa-
laris 1 procent omhoog. Twee miljoen 
euro wordt gereserveerd voor werkze-
kerheid en mobiliteit. Met deze CAO is 
een belangrijk fundament gelegd voor 
de lastige tijden die wachten voor de 
publieke omroepen. Door de nieuwe 
concessieperiode zal er veel werkgele-
genheid verschuiven bij de landelijke 
omroepen, maar ook in de regio moet, 
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men van een journalist in vaste dienst 
die vergelijkbaar journalistiek werk 
verricht. Op basis van de persoonlijke 
situatie kan de freelancer met het re-
kenmodel op eenvoudige wijze uitko-
men op een realistisch uurtarief. 
Inmiddels wordt de Tarievencalculator 
ook ingezet bij de onderhandelingen 
over zzp-regelingen in sociaal plan-
nen. Bij deze regeling wordt bijvoor-
beeld afgesproken dat bij de uurtarie-
ven die in de zzp-regeling gaan gelden, 
de Tarievencalculator als basis geldt. 

Cursussen en workshops
FreelancersAdviesNVJ organiseert in 
2009 onder de vlag van NVJ Academy 
cursussen en workshops die goed 
worden bezocht. De driedaagse cur-
suscyclus Ondernemen, Acquisitie en 
Onderhandelen is standaard opge-
nomen in het programma van Free-
lancersAdviesNVJ. Gezien de grote 
belangstelling in voorgaande jaren 
wordt opnieuw de Workshop Geldza-
ken georganiseerd. 
Voor de tweede keer wordt de work-
shop ‘Appeltjes voor de dorst’ georga-
niseerd. 
In het najaar wordt voor de eerste 
keer de Driedaagse Vakbladen Maken 
gehouden voor freelance vakblad-
journalisten. Zij krijgen de opdracht 
om aan het einde een uitgewerkte 
bladformule voor een vakblad te pre-
senteren. 

Belastingaangiftenservice 
Van de invulservice belastingaangifte 

FreelancersAdviesNVJ is de vraagbaak 
voor startende freelancers en voor 
freelancers die hun beroepspraktijk 
willen uitbouwen. De dienst geeft 
adviezen op het gebied van geldza-
ken en onderneming, ontwikkelt ac-
tiviteiten over de inhoud van het vak 
en biedt service exclusief voor haar 
leden. FreelancersAdviesNVJ organi-
seert cursussen in ondernemersvaar-
digheden, workshops over het vak en 
brengt leden met elkaar in contact. 

Plagiaatdienst
Bijna een jaar na de lancering van de 
NVJ Plagiaatopsporingsdienst is de 
dienst meer dan 1.000 keer gebruikt. 
Daarbij is 37 procent van de opge-
vraagde artikelen teruggevonden op 
internet. Met de zoeksoftware van de 
NVJ kunnen freelancers zelf eenvoudig 
plagiaat of auteursrechtinbreuk op-
sporen. De NVJ wil na de zomer voor 
de tweede maal een gebruikerson-
derzoek starten. Dat moet uitwijzen 
hoeveel van het gevonden materiaal 
daadwerkelijk onrechtmatig is geko-
pieerd. De dienst spoort namelijk ook 
legitiem geplaatste artikelen op, die 
bijvoorbeeld via doorverkoop zijn ver-
kregen. 

Tarievencalculator
Met de tarievencalculator kunnen 
freelance journalisten hun eigen, ver-
antwoorde tarief uitrekenen. Met de 
relevante CAO als uitgangspunt kan 
een freelance journalist tot een tarief 
komen dat niet minder is dan het inko-

28  Met terugwerkende kracht wordt de CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten van toepassing voor alle redactionele werk-
nemers van de Nederlandse Weekbladen Groep (NWG). Het gaat om 24 medewerkers die tot nu toe nog niet onder de 
CAO vielen. 

28  De NVJ voert onderhandelingen over de verhuiskostenregeling voor werknemers van Reed Business die van Maars-
sen naar Amsterdam verhuizen. Afgesproken is onder meer dat reistijd werktijd is. Er zal nog overleg moeten worden 
gevoerd over de thuiswerkregeling. 

28  In het af te sluiten Sociaal Plan PCM/AD Nieuwsmedia zou een groot aantal elementen uit het reeds goedgekeurde 
Sociaal Plan van TMG ongewijzigd overgenomen kunnen worden, zo luidt het voorstel van directiezijde tijdens het eerste 
overleg over een sociaal plan dat moet gaan gelden voor zowel PCM als AD Nieuwsmedia.

8  Arthur Maandag treedt tijdelijk in dienst bij de NVJ als secretaris dagblad. Hij vervangt tot 1 november Bianca Rootsaert 
die met zwangerschapsverlof is. 

Belangenbehartiging zelfstandigen

FreelancersAdviesNVJ Advies, service en activiteiten

wordt ruimschoots gebruik gemaakt. 
Er ontstaat een vaste klantenkring, 
aangevuld met leden die de service 
voor het eerst hebben ontdekt. Deze 
belastingaangiftenservice is bedoeld 
voor zelfstandigen zonder personeel, 
die hun administratie zelf bijhouden 
en voor freelancers in loondienst en/of 
met inkomsten uit overige werkzaam-
heden. Het grote verschil tussen de in-
vulservice en het uitbesteden aan een 
boekhouder is dat de deelnemers bij 
deze service zelf een dossier aanlegen 
en bijhouden met alle gegevens.

Marloes van der Ploeg, chef actualiteitenredactie RTL Boulevard  (rechts) met gastpresentator Renate Verbaan (links) foto: Ilvy Njiokiktjien

sectie Internet

Thomas Bruning: ‘Sectie Internet is een sectie die veel 
raakvlakken heeft met de andere secties door de online 
ontwikkelingen waar elke sector mee te maken heeft. 
Deze binding vertaalt zich vooral in spraakmakende 
debatten. Het meest in het oog springend is de nieuwe 
debattenreeks die in 2009 wordt opgezet onder de ti-
tel ‘De beste ingrediënten voor de toekomst.’ De reeks 
vindt zijn oorsprong in het in 2008 gehouden debat 
dat door de secties Internet en Vaktijdschriften is geor-
ganiseerd: ‘Wat is het beste recept voor de toekomst?’. 
Drie hoofdredacteuren van toonaangevende vakbladen 
op internet en één chef online met diepe wortels in de 
vakbladenwereld vertelden daar over hun successen 
online. Het enthousiasme die avond was dermate groot 
dat hieruit het project ‘De beste ingrediënten voor de 
toekomst’ voortvloeide. 
De NVJ en het Stimuleringsfonds voor de Pers organise-
ren vier bijeenkomsten over ervaringen, leermomenten 
en successen van internet. In het kader van "samen we-
ten we meer dan alleen" proberen we onderling brug-
gen te slaan en van elkaar te leren. Steeds zal een ander 
specifiek onderwerp uitgelicht worden. 
Projectleider Lotte van Doorn organiseert voor de NVJ 
deze bijeenkomsten waarbij deskundigen en collega’s 
hun ervaringen delen. De eerste bijeenkomst gaat over 
‘Zo vinden ze je (content) online!’ en vindt plaats op 14 
januari 2010. Hier komen vragen aan de orde als: hoe 
kun je nog beter gevonden worden op internet? Wat 
werkt wel en wat werkt minder goed op een website?’

‘Sterke debattenreeks over 
ontwikkelingen online’

‘In het kader van "samen weten we meer 
dan alleen" proberen we onderling bruggen 
te slaan en van elkaar te leren’

Samenvatting CAO resultaten:
CAO RTL Nederland
- Looptijd: 24 maanden; 1 januari 2009 t/m 31 december 2010.
- Salarissen: 2009 nullijn, per 1 juli 2010 1% structureel, per 1 

december 2010 0,25% structureel als het bedrijfsresultaat in 
2010 hoger is dan in 2009. December 2010: eenmalige uitke-
ring van 0,25% over 2010.

- Paragraaf werkzekerheid wordt preciezer ingevuld; uitgangs-
punt is dat formatie op peil blijft.

CAO Publieke Omroep
- Looptijd: 21 maanden; 1 april 2009 t/m 31 december 2010.
- Salarissen: per 1 april 2009 1%, per 1 januari 2010 1%, beide 

structureel. 
- Er wordt structureel 2 miljoen euro vrijgemaakt voor werkze-

kerheid en mobiliteit. Elke medewerker krijgt het recht ten-
minste een keer in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen 
op kosten van de werkgever.

- Alle vergoedingen in de CAO zullen automatisch jaarlijks wor-
den geïndexeerd.

- Eenmalig wordt €175.000 beschikbaar gesteld voor een sy-
steem van Eerder Verworven Competenties. Via EVC-procedu-
res kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erken-
nen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat. 

CAO AT5
- Looptijd: 12 maanden; 1 januari 2009 t/m 31 december 2009.
- Salarissen: De schaal minima en maxima worden structureel 

met 1% verhoogd. Eenmalige uitkering op basis van de be-
drijfsresultaten (EBITDA) van 200 euro bruto.

- Redactiestatuut: Betere verankering van de journalistieke on-
afhankelijkheid.

- Eindejaarsuitkering bij tijdelijk contract: Omdat er veel werk-
nemers zijn met tijdelijke contracten is afgesproken dat de 3% 
eindejaarsuitkering naar rato van de resterende duur van dat 
dienstverband in enig jaar wordt uitbetaald. 

CAO Veronica
- Looptijd: 12 maanden; 1 januari 2009 t/m 31 december 2009.
- Salarissen: per 1 januari 2009 structureel 2%. Per 1 juli 2009 

een eenmalige uitkering van 0,5% van het bruto salaris.
- Flexibilisering: gedurende de CAO-periode worden wensen en 

mogelijkheden besproken.

op de redactie af te wijken door middel van vrijwillig vertrek. 

27 De NVJ protesteert tegen het eenzijdig stopzetten van inzagerecht 
in de stukken die Kamercommissies ontvangen van bijvoorbeeld 
belangenorganisaties of lobbyisten. Volgens de NVJ heeft dit grote 
gevolgen voor de transparantie van het politieke proces. 

27 De NVJ en Veronica Uitgeverij bereiken een principeakkoord over een 
nieuwe CAO Veronica Uitgeverij. 

27  Stichting Krant in de Klas organiseert de wedstrijd Nieuwsmakers in 
samenwerking met Fontys Hogeschool voor Journalistiek, de NVJ en 
dagblad Trouw. 

Actiepunten 2010
- Debattenreeks ‘De beste ingrediënten voor de toekomst’
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Yvonne Dankfort: ‘De verschuivingen op de 
werkvloer binnen de sector lopen vrijwel paral-
lel met de dagbladsector. Redacteuren worden 
steeds meer gedwongen om deel te nemen aan 
online activiteiten waardoor hun weekbladritme 
wordt vervangen door een dagelijkse deadline. 
Daarnaast zie je dat er binnen de lokale media 
slechts enkele grote spelers overblijven, zoals We-
gener, TMG, NDC en A en C Media (een fusie van 
de Nederlandse Weekbladen Groep (NWG) en de 
Trompettergroep). De kleinere uitgeverijen ko-
men steeds meer in de verdrukking. De werkdruk 
wordt dermate hoog dat journalisten niet meer 
in staat zijn bijvoorbeeld raadsvergaderingen te 
bezoeken. Een gemeente als Renswoude huurt 
daarom zelf een journalist in om verslag te doen 
van raads- en commissievergaderingen, omdat 
het gemeentenieuws steeds meer uit de krant 
verdwijnt. Dit kan niet de bedoeling zijn. 

Een toekomst is wellicht weggelegd voor samen-
werkende lokale en regionale media. Een evalu-
atie van de geïntegreerde De Gooi- en Eemlander 
en De Gooi- en Eembode laat een positieve ont-
wikkeling zien. Het huis-aan-huisblad De Gooi en 
Eembode blijft als kernactiviteit bestaan, maar 
de werkzaamheden van de redactie van het dag-
blad en het huis-aan-huisblad zijn gedeeltelijk 
op elkaar afgestemd. Het is dan bijvoorbeeld niet 
meer noodzakelijk twee redacteuren naar één 
raadsvergadering te sturen. Samenwerking kan 
bovendien een antwoord zijn op het veranderend 
kijk- en leesgedrag en op de verschuivingen van 
advertentiebudgetten.

Dat lokale media een cruciale rol spelen in de sa-
menleving bewijst de Dag van de Lokale Media, 
die, op 14 maart in Rotterdam wordt gehouden. 
Het onderscheidende vermogen moeten we 
hoog houden, de informatie moet te allen tijde 
betrouwbaar zijn, vertelt op die dag Hans van 
Velzen, directeur-hoofdredacteur van Boom re-
gionale uitgevers. Dit betekent dat je als je kwa-
liteit wilt brengen ook een verantwoord aantal 
redacteuren moet hebben met een verantwoord 
aantal correspondenten in de regio. De dag be-
vestigt de veronderstelling dat lokale media nog 
steeds toekomst hebben. Wel zullen journalisten 

mee moeten groeien met de ontwikkelingen. Hoe 
dan ook zijn de interactieve media van invloed op 
de veranderende rol van de lokale journalist. De 
lezer is veel meer betrokken bij het nieuws en de 
media. Discussies over lokale kwesties verplaat-
sen zich naar de lokale websites. Deskundigheid 
blijft nodig en daarvoor heb je journalisten nodig 
als regisseurs of als aanjagers. 

Om uiteindelijk toe te groeien naar één journa-
listieke CAO wil de sectie huis-aan-huisbladen de 
mogelijkheid onderzoeken om de profielen van 
huis-aan-huisbladjournalisten onder te brengen 
in de CAO Dagblad. Werkgeversorganisatie VSHU 
wil niet praten over het inschuiven van de CAO’s. 
Dit geeft wel aan dat werkgevers de bui zien han-
gen als de functieprofielen van huis-aan-huis-
bladjournalisten worden vergeleken met die van 
hun dagbladcollega’s.’

‘Deskundigheid van lokale journalist blijft nodig’

‘Hoe dan ook zijn de 
interactieve media van 
invloed op de veranderende
rol van de lokale journalist’

sectie Lokale Media

Actiepunten 2010
- Onderhandelingen nieuwe CAO Huis-en-huisbladjournalisten
- Project ‘1 journalistieke CAO’
- Medeorganisatie Verenigingsraad 11 juni in Kaatsheuvel

jun
i

Eindhovens Dagblad
Correspondenten
De NVJ praat in februari met de hoofd-
redacteur en adjunct-hoofdredacteur 
van het Eindhovens Dagblad over de ta-
riefsbepalingen voor de corresponden-
ten. De NVJ treedt nadrukkelijk op als 
intermediair voor de correspondenten; 
het doel is niet om tot een collectief ba-
sistarief te komen. De correspondenten 
zullen zelf onderhandelen met hun op-
drachtgever en kunnen de NVJ inschake-
len voor advies. De groep van freelance-
correspondenten vraagt om indexering 
van de in 2004 overeengekomen tarie-
ven. De hoofdredactie geeft aan dat er 
geen ruimte is in het budget om aan de 
vraag van de freelancers tegemoet te 
kunnen komen. Het budget wordt hen 
door Wegener opgelegd. 

Endemol 
Reorganisatie
In september maakt Endemol Neder-
land bekend 65 vaste banen te willen 
schrappen. Dat is een derde van het 
personeelsbestand. Eerder in het jaar 
verdwijnen al 19 banen. Er wordt lang-
durig overlegd over het sociaal plan. 
De medewerkers die zijn aangesloten 
bij een vakorganisatie, stemmen begin 
november massaal in met het bereikte 
principeakkoord. Dit houdt ondermeer 
in dat bij ontslag minstens vier maand-
salarissen worden meegegeven en dat 
mensen die langer dan vier jaar bij het 
bedrijf werken, onder het akkoord 1,1 
maandsalaris per gewerkt jaar krijgen. 
Er zijn ook afspraken gemaakt over be-
geleiding naar nieuw werk.

vertegenwoordigd. Dit kan gevolgen 
hebben voor de werkgelegenheid. 

Aktueel
Banen weg 
Door de opsplitsing van weekblad 
Aktueel van Audax Publishing in het 
maandelijkse Aktueel MAN en het 
magazine Primo, zullen 3,5 fte worden 
geschrapt. De redactie dringt aan op 
een interne herplaatsing. De NVJ praat 
over het sociaal plan.

ANP Banenverlies
De NVJ start voortvarend met de on-
derhandelingen over een gemoderni-
seerde CAO voor het ANP. Dan komt 
het nieuws dat het ANP gaat reorgani-
seren. Er komen 35 banen te vervallen. 
De NVJ vindt het op dat moment on-
juist om een gemoderniseerde tekst 
voor te leggen. 
Voor wat betreft de reorganisatie trekt 
de NVJ op met de ondernemingsraad. 
Behalve arbeidsrechtelijk geeft de NVJ 
een inhoudelijke mening. De NVJ vindt 
het nog steeds heel vreemd dat de fo-
toafdeling wordt gehalveerd. Volgens 
ANP kan het bureau niet langer con-
curreren met freelance fotografen. De 
NVJ stelt dat kranten met steeds min-
der fotografen in dienst afhankelijker 
worden van persbureaus. Bovendien 
zou je zeker in een tijd van beeldcul-
tuur denken dat er juist een stevige rol 
voor het ANP ligt. Uiteindelijk wordt 
met veel moeite een sociaal plan be-
reikt, dat wordt afgestemd door de 
leden. Na heronderhandeling komt er 
uiteindelijk een akkoord.

AD/Haagsche Courant
Tariefswijziging
In februari kondigt AD/Haagsche Cou-
rant een tariefswijziging aan die in-
houdt dat fotografen niet meer per foto 
maar per dagdeel worden betaald. De 
NVJ wil weten wat dat betekent voor 
het aantal te verwachte foto’s. Naar 
aanleiding van de tariefsontwikkelin-
gen en de onrust hierover vraagt de 
NVJ naar de ervaringen van freelancers.

Programmabladen AKN
Overleg sociaal plan
De NVJ laat in mei weten te willen 
overleggen met Programmabladen 
AKN over de plannen om te reorga-
niseren en de voorgenomen struc-
tuurwijziging. De NVJ beschouwt het 
sociaal plan dat door AKN is gestuurd 
als onderdeel van de voorgenomen 
reorganisatie als een voorstel. De NVJ 
stelt dat de leden zich niet gebonden 
hoeven te voelen aan een eenzijdig 
opgelegd sociaal plan.

AT5 en RTV 
Noord-Holland  Fusie
AT5 en RTV Noord-Holland kondigen in 
het najaar fusieplannen aan. De NVJ is 
weliswaar positief over deze plannen, 
maar maakt zich wel zorgen over het 
feit dat RTV Noord-Holland een finan-
cieel probleem binnenhaalt. Een fusie 
met een krachtige mediapartner is de 
enige overlevingskans voor AT5, meent 
de NVJ echter. Niettemin zijn er ook zor-
gen: er wordt gestreefd naar een bedrijf 
waarin beide organisaties 50-50 zijn 

9 De redactie van de Gooi en Eembode geeft na overleg met de NVJ groen licht aan de samenwerking met de redactie 
van het dagblad de Gooi en Eemlander. De werkzaamheden van de redactie van het dagblad en het huis-aan-huisblad 
zullen gedeeltelijk op elkaar worden afgestemd. 

10  Het hergebruik van werk dat is geleverd door freelance journalisten wordt in veel gevallen niet betaald. Dit blijkt uit een 
flitsenquête onder leden van een aantal beroepsorganisaties, waaronder NVJ. 

11 De vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergadert over de toepassing van de zelfstandigenre-
geling door UWV. De NVJ heeft een aantal zaken in behandeling waarbij UWV bedragen heeft teruggevorderd. 

16  Sinds de lancering in september 2008 is de NVJ Plagiaatopsporingsdienst meer dan 1.000 keer gebruikt. Daarbij is 37 
procent van de opgevraagde artikelen teruggevonden op internet. 

16  Tijdens de Grote Freelancersdag gaat William Valkenburg, directeur internet coördinatie NPO (omroep.nl), in op een 

Bedrijven
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Media Groep Limburg
Reorganiseren 
Media Groep Limburg kondigt aan 
dat er 48 fulltime banen moeten ver-
dwijnen, waarvan 15 op de redactie. 
In november sluiten de vakorganisa-
ties en de directie van Media Groep 
Limburg een principeakkoord over 
een sociaal plan, dat tot 1 augustus 
2011 geldt. Onderdeel van het plan is 
de regeling dat een deel van de ver-
trekvergoeding in de vorm van free-
lancewerk kan worden uitgekeerd. 
Het sociaal plan heeft betrekking op 
alle bedrijven die officieel onder LMG 
Netherlands II BV vallen: Media Groep 
Limburg BV, Grafisch Bedrijf Media 
Groep Limburg BV en om Bongers. 

Mybusinessmedia
Recessiekorting
Mybusinessmedia, uitgever van vak-
bladen zoals Textilia, SchoenVisie, 
Bengels en Sportcult, stuurt in febru-
ari zijn freelancers een brief met de 
vraag of zij willen meewerken aan 
het realiseren van benodigde kosten-
besparingen. De uitgever stelt een 
recessiekorting voor van 20 procent 
op de huidige tarieven. Als de me-
dewerkers de samenwerking willen 
voortzetten, worden zij verzocht een 
verklaring te ondertekenen waarin zij 
akkoord gaan met een tariefsverla-
ging van 20 procent. Naar aanleiding 
van de tariefsontwikkelingen en de 
onrust hierover vraagt de NVJ naar de 
ervaringen van freelancers. 

NDC 
Overleg sociaal plan
Eind januari starten de NVJ en de NDC 
Media Groep gesprekken over een 
nieuw sociaal plan omdat het oude 
is afgelopen. De status: omzetverlies 
moet met een forse bezuinigings-
ronde worden gecompenseerd en 
boventalligheid als gevolg van reor-
ganisatie wordt niet uitgesloten. De 
NVJ komt met NDC Media plaatsma-
kersregelingen en ouderenregelingen 
overeen. Ook spreken ze af dat jour-
nalisten die als freelancer willen star-
ten, opdrachten mee krijgen. In juni 
wordt een definitief akkoord bereikt 
over het sociaal plan.

NWG
Huis-aan-huis CAO 
In mei wordt besloten dat de CAO voor 
huis-aan-huisbladjournalisten met 
terugwerkende kracht van toepassing 
wordt voor alle redactionele werkne-
mers van de Nederlandse Weekbladen 
Groep (NWG). Het gaat om 24 mede-
werkers die tot nu toe nog niet onder 
de CAO vielen. Per 1 juli ontvangen zij 
een loonsverhoging van 2,7 procent. 
Het verschil in arbeidsvoorwaarden en 
regelingen van de verschillende werk-
maatschappij was een gevolg van de 
aankoop van uitgeverijen. 

NWG en Trompetter
Verder als A en C Media
De Nederlandse Weekbladen Groep 

24 De NVJ en NDP organiseren een debat naar aanleiding van het advies van de Commissie Brinkman. Volgens Trouw-
hoofdredacteur Willem Schoonen springen twee voorstellen uit het rapport er met name uit: het vormen van een 
gezamenlijk distributienetwerk en de samenwerking tussen publieke omroep en printmedia. 

25 De NVJ roept de Iraanse regering op om de Iraanse journalist Karim Arghendepour en alle andere gevangengenomen 
journalisten vrij te laten. 

25  In een reactie op de voorgenomen fusie tussen Wegener en LMG, uitgeefster van De Limburger en het Limburgs Dag-
blad, zegt de NVJ dat het enerzijds te verwachten was dat Mecom aanstuurt op een fusie. Het is echter de vraag of een 
fusie ook goed is voor de LMG-kranten en hun redactie. 

29  Vaktijdschriftjournalisten hebben ten opzichte van hun collega’s in de publieks- en opinietijdschriften een structurele 
salarisachterstand. Dit is de uitkomst van een inventarisatie door HayGroup. De NVJ overlegt al bijna een jaar met 
werkgevers over een nieuw loongebouw voor vaktijdschriftjournalisten.

(NWG) en de Trompettergroep kon-
digen in november aan dat ze samen 
verder gaan als uitgeefcombinatie A 
en C Media. De nieuwe groep geeft 
wekelijks ongeveer 2,6 miljoen gratis 
kranten uit in Limburg en Brabant en 
telt ruim 280 medewerkers. De fusie 
zal geen gevolgen hebben voor het 
aantal medewerkers. Bestaande titels 
worden samengevoegd, waardoor fors 
wordt bespaard op verspreidings- en 
drukkosten. De verwachting is dat de 
omvang of frequentie van de samen-
gevoegde titels omhoog gaat, waar-
door het huidige aantal medewerkers 
aan de slag kan blijven. Harmonisatie 
van de arbeidsvoorwaarden laat nog 
even op zich wachten.

PCM/AD NieuwsMedia
Sociaal Plan
In mei wordt bekendgemaakt dat bij 
AD Nieuwsmedia per 1 september 185 
van de 700 banen verdwijnen. Op de 
redacties gaat het om 124 van de 421 
banen. Om de krant op peil te houden 
gaat het freelancersbudget omhoog. 
AD Nieuwsmedia, deels in handen 
van Wegener, komt weer geheel in ei-
gendom van PCM. PCM wordt overge-
nomen door de Belgische Persgroep, 
die de kosten van de reorganisatie 
voor haar rekening neemt. 
In juni organiseert de NVJ twee infor-
matiebijeenkomsten over de pijlers 
voor een nieuw Sociaal Plan PCM/AD 
NieuwsMedia. De gezamenlijke vakor-
ganisaties hebben afgesproken het door 
de directie voorgestelde raamwerk voor 
een sociaal plan neutraal aan de leden 
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i aantal grote online ontwikkelingen en op de praktische vertaling daarvan. Internet is niet meer het medium dat apart 

van televisie of radio staat. De verschillende media verbinden zich met elkaar. 

18  De NVJ reageert geschokt op de inval in een woning van Telegraaf-journaliste Jolande van der Graaf. Van der Graaf heeft 
regelmatig artikelen gepubliceerd over inlichtingendienst AIVD. 

18  De NVJ organiseert informatiebijeenkomsten over de pijlers voor een nieuw Sociaal Plan PCM/AD NieuwsMedia. De 
gezamenlijke vakorganisaties hebben afgesproken het door de directie voorgestelde raamwerk voor een sociaal plan 
neutraal aan de leden voor te leggen. 

23 De Commissie Brinkman presenteert het adviesrapport over de wijze waarop innovatie binnen de krantensector 
gestimuleerd en gefinancierd kan worden. De grote vraag is of dit rapport kracht genoeg heeft en of de politiek deze 
aanbevelingen gaat overnemen, zo reageert algemeen secretaris Thomas Bruning.

FD Media Groep
Bezuinigingen
In februari spreekt de NVJ haar onge-
rustheid uit over de situatie waar FD 
Media Groep in is beland. Nog dit jaar 
schrapt de uitgever 18 procent van 
het aantal banen. In maart komen de 
NVJ en de directie van FD Mediagroep 
een nieuw sociaal plan overeen. Dit 
plan bevat een vrijwillige vertrekre-
geling, een werk-naar-werkregeling 
en een zzp-regeling.

GPD
Vraagtekens 
In december wordt bekendgemaakt 
dat samenwerking tussen persbu-
reaus GPD en ANP tussen de 17 en 19 
banen gaat kosten. De ontslagen val-
len bij de beeldredactie van de GPD 
en de ondersteunende diensten zoals 
het secretariaat, de boekhouding en 
de administratie. 
Na jaren van inkrimping, besparingen 
en zelfs dreigende opheffing wordt 
door de directie en het bestuur van de 
GPD gekozen voor een samenwerking 
met het ANP op onderdelen. Centrale 
vraag voor de NVJ is hoe lang de GPD 
zelfstandig kan blijven. Weliswaar 
gaat het bestuur hier van uit, maar of 
dit haalbaar is blijft ongewis. Er zou-
den volgens NVJ garanties moeten 
worden afgegeven, zoals formatie-
afspraken en geen gedwongen ont-
slagen. De NVJ start in 2010 met de 
onderhandelingen over een Sociaal 
Plan GPD. 

Peter Hansen, sport- en eindredacteur Dagblad van het Noorden foto: Ilvy Njiokiktjien
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Sanoma
Sociaal beleidskader
In februari praten de NVJ en Sanoma 
verder over een nieuw sociaal beleids-
kader (SBK), omdat het vorige per 1 
januari is afgelopen. In de nieuwe 
opzet van het SBK zullen de herplaat-
singstermijnen worden verkort. Hier 
staat tegenover dat de werknemer 
vrijstelling van werk krijgt tijdens de 
herplaatsingsfase. Dit laatste was 
tijdens de onderhandelingen een ge-
voelig punt, omdat Sanoma de men-
sen wel werk wilde laten verrichten, 
bijvoorbeeld als tijdelijk vervanger. 
Dit is nu van de baan. Het nieuwe SBK 
voorziet ook in een betere begeleiding 
van werk naar werk. In de eerste drie 
maanden zal de werknemer actief be-
geleid worden door een extern bureau.

TMG
Sociaal plan
In 2008 kondigt de Telegraaf Media 
Groep (TMG) aan dat er 425 arbeids-
plaatsen vervallen. De in 2008 ge-
starte onderhandelingen voor een 
nieuw sociaal plan gaan door in 2009 
en in maart wordt het sociaal plan in 
tweede instantie goedgekeurd door de 
NVJ-leden. Later praten de topmannen 
van TMG in een interview over verso-
bering van de arbeidsvoorwaarden van 
het personeel. De NVJ vindt dat ver-
sobering niet zomaar kan zonder toe-
stemming van het personeel en keurt 
het verzoek van TMG af waarin toestem-
ming wordt gevraagd om tijdelijk van be-
staande CAO-afspraken af te wijken. Uit 
de kwartaalcijfers van TMG blijkt niet dat 
er sprake is van een noodsituatie.

7  De NVJ is niet gerust op een voorspoedige invoering van de persalarmering en dringt aan op een snelle inwerking-
treding. In oktober 2008 heeft de raad van Hoofdcommissarissen van Politie toegezegd dat per 1 juli 2009 het 
meldsysteem P2000 in alle 26 regio’s moet draaien.

9  De NVJ ontvangt veel praktische vragen van leden over het onlangs afgesloten Sociaal Plan PCM/AD NieuwsMedia. De 
sectie Dagblad opent de rubriek Veelgestelde Vragen op haar pagina van www.nvj.nl.

16  De AIVD wil alle publicaties met betrekking tot de eigen organisatie vooraf inzien. Dit blijkt tijdens het kort geding dat De 
Telegraaf heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. De NVJ treedt op als mede-eiser en reageert verbijsterd.

21  De NVJ-leden, werkzaam bij AT5, stemmen in met het principeakkoord voor een nieuwe CAO. 

23  De NVJ is verheugd over het vonnis van de rechtbank Amsterdam, waarin is bepaald dat de AIVD het afluisteren van 
Telegraaf-journalisten moet staken. 

Tessy van den Boom, shopping editor Glamour foto: Ilvy Njiokiktjien
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verliezen 18 redacteuren hun baan. 
De NVJ vraagt opheldering over dit 
besluit omdat er kandidaten waren 
voor een overname. Voor de redac-
teuren geldt het vernieuwde Sociaal 
Plan Reed Business waarvoor eerder in 
september een principeakkoord werd 
afgesloten. Er wordt zoveel mogelijk 
van werk naar werk gestreefd, intern 
en ook extern. Redacteuren kunnen 
binnen de herplaatsingstermijnen ge-
bruik maken van een personal coach. 
Ook de vrijwillige vertrekregeling is in 
het nieuwe sociaal plan verbeterd.

Revu
4,5 fte weg
Weekblad Revu schrapt 4,5 fte op de re-
dactie en wil meer freelancers inzetten. 
Volgens een verklaring van hoofdredac-
tie en directie heeft de bezuiniging tot 
doel Revu ook voor de langere termijn 
als financieel gezonde en aantrekkelij-
ke titel op de lezersmarkt te behouden. 
Het schrijvende deel van de redactie zal 
volgens het plan moeten opstappen. In 
de nieuwe vorm zal de redactie bestaan 
uit een chef-redacteur, twee eindredac-
teuren, een technisch eindredacteur, 
fotoredacteur, film- en muziekredac-
teur. Verder zal zo veel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van freelancers. ‘Op 
deze manier vervult de redactie de 
functie van een soort makelaarskan-
toor’, aldus tijdschriftsecretaris Yvonne 
Dankfort. Voor de mensen die boven-
tallig worden, geldt het sociaal beleids-
kader van Sanoma. Volgens de plannen 
zal Revu ook nauw samenwerken met 
Donald, een special die vier keer per 
jaar gaat uitkomen. 

voor te leggen. In het directievoorstel 
worden de regelingen die bij Telegraaf 
Media Groep zijn afgesproken als uit-
gangspunt genomen in zowel de vrij-
willige als de gedwongen vertrekfase. 
Daarnaast is een voorstel overgeno-
men uit het NDC-plan dat voorziet in 
een regeling waarbij een deel van de te 
ontvangen vergoeding (30%) in de vorm 
van freelancewerk zal worden uitge-
keerd. Het overgrote deel van de leden 
gaat met het sociaal plan akkoord.

PCM/APAX
Uitspraak over 
wanbeleid
Het onderzoeksrapport waar de NVJ 
samen met FNV Kiem eind 2007 om 
vroeg bij de Ondernemingskamer ligt 
er eind 2008. Doel was waarheidsvin-
ding omtrent de relatie tussen PCM en 
APAX over de periode 2004-2007, toen 
het Engelse private equity fund APAX 
aandeelhouder was. De NVJ en FNV 
KIEM vragen de Ondernemingskamer 
in februari 2009 een oordeel te geven 
over het gevoerde beleid bij PCM Uit-
gevers. Dit besluit van de bonden is ge-
nomen na een ledenraadpleging onder 
het personeel. Van de NVJ-leden stemt 
53 procent voor het doorzetten van de 
rechtszaak. De Ondernemingskamer 
moet zich uitspreken over de mate van 
wanbeleid van PCM in het verleden. 
Dat oordeel kan weer nieuwe rechtsza-
ken tot gevolg hebben.

De Persgroep/PCM
Vragen bij 
overeenkomst
De Persgroep en PCM sluiten in maart 
een overeenkomst waardoor De Pers-
groep een meerderheidsbelang krijgt 
in PCM. De NVJ heeft vragen over 
deze overeenkomst waardoor een 
groot aantal Nederlandse dagbladen 
deels in Belgische handen komt. De 
NVJ vindt bijvoorbeeld dat er weinig 
afspraken zijn gemaakt over het toe-
komstige beleid. Ook het ontbreken 
van geoormerkte investeringsbudget-
ten en een evenwichtige rolverdeling 
in de Raad van Commissarissen zijn 
zorgpunten. De NVJ wil ondermeer ga-
ranties voor de identiteit en continuï-
teit van de dagbladen.

Reed Business
Sluiting Maarssen 
Uitgeverij Reed Business sluit haar 
vestiging in Maarssen. De redacties 
van onder andere Bizz, Zibb.nl, Zorg-
visie, Zorg + Welzijn en KellySearch 
verhuizen naar Doetinchem of Am-
sterdam. Medewerkers van de uitgeef-
groep gezondheidszorg richten een 
actiecomité op. Later wordt besloten 
dat de verhuizing van uitgeefgroep 
gezondheidszorg niet doorgaat. De 
NVJ voert overleg met Reed Business 
over onder andere verhuisregelingen 
en nieuwe vestigingsopties.

Reed Business
FEM Business stopt
Met de beëindiging van FEM Business 

30  Stichting Nieuwswaarde draagt haar rechten en verplichtingen over aan Pictoright. Fotojournalisten zullen voor hun collec-
tieve rechten voortaan worden bediend door Stichting Pictoright, de auteursrechtorganisatie voor makers van visuele werken. 

1  Het wordt steeds lastiger voor freelance fotojournalisten om aan voldoende foto-opdrachten te komen. Op termijn zal 
slechts een kleine groep overblijven die volledig zijn brood verdient met journalistiek beeld. Aldus het NVJ/NVF-onder-
zoek Fotojournalistiek in Perspectief.

2  Er is een principeakkoord bereikt over het Sociaal Plan AD NieuwsMedia en PCM en een akkoord over aanvullende 
afspraken die alleen gelden voor AD NieuwsMedia. 

3  De Iraanse ambassade in Den Haag weigert een online petitie in ontvangst te nemen uit handen van algemeen secre-
taris Thomas Bruning en NVJ-voorzitter Huub Elzerman. De NVJ en andere organisaties roepen de Iraanse overheid op 
journalisten direct vrij te laten en de pers haar werk te laten doen.
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sectie Tijdschriften

Yvonne Dankfort: ‘De sectie Vaktijdschriften is al 
een jaar in overleg met de werkgevers over een nieuw 
loongebouw voor vaktijdschriften. In 2009 wordt ad-
viesgroep HayGroup ingeschakeld. De adviesgroep 
is, net zoals destijds bij het ontwikkelen van nieuwe 
loongebouwen voor BTU en PuOp (Publiekstijdschrif-
ten en Opiniebladen), betrokken bij het inventarise-
ren van relevante gegevens over de positie van deze 
groep journalisten. Uit het onderzoek dat in juni 
wordt gepresenteerd, blijkt onder andere dat de eisen 
die gesteld worden aan vaktijdschriftjournalisten niet 
wezenlijk afwijken van de eisen (opleiding, kennis, 
kunde en vaardigheden) die aan overige journalisten 
worden gesteld. Na deze afgeronde inventarisatie-
fase is de volgende stap om de verschillende func-
ties te waarderen met zogenoemde ‘Hay-punten’. De 
uitkomst van die vergelijking maakt duidelijk dat er 
sprake is van een structurele salarisachterstand van 
vaktijdschriften ten opzichte van publieks/opinie. Dat 
verschil kan oplopen tot wel 1.000 euro per maand. 

De paritaire studiecommissie die de marktconfor-
miteit van vaktijdschriftjournalisten onderzoekt, is 
gedurende het jaar nog niet toe aan conclusies, laat 
staan aan aanbevelingen aan de CAO partijen. Wel 
gaat de commissie de laatste fase in waarin met 
name de marktconformiteit van het loongebouw ge-
toetst moet worden aan die van werknemers in ver-
gelijkbare beroepen (qua opleiding, zwaarte van de 
functie, etc.). De inzet van de sectie Vaktijdschriften is 
een beloningsstructuur die recht doet aan het vak van 
vaktijdschriftjournalisten. Echter, de werkgevers wil-
len met name de arbeidsproblematiek betrekken bij 
het overleg. Wij vinden dat we ook naar de belangen 
in de toekomst moeten kijken. Je zult immers ook op 
de lange termijn gekwalificeerde journalisten moe-
ten kunnen werven om ze niet te verliezen aan andere 
sectoren waar hoger beloond wordt. Het definitieve 
rapport van HayGroup verschijnt in 2010. De conclu-
sies zullen uiteindelijk inzet worden van de komende 
CAO-onderhandelingen.

Zowel bij vaktijdschriften alsook bij publieksmedia 
wordt de pijn van de bezuinigingen sterk gevoeld. Ti-
tels houden op te bestaan, zowel bij de publieksbla-
den als vaktijdschriften. Eén daarvan is FEM Business. 
In het najaar maakt uitgever Reed Business Informa-
tion bekend dat FEM stopt per 1 januari 2010. Dit kost 

18 redacteuren hun baan. Het opmerkelijke aan dit be-
sluit is dat er kandidaten zijn voor een overname. Het 
komt binnen de vaktijdschriftsector bijna niet voor 
dat een titel uit de markt wordt gehaald, zonder dat 
er eerst wordt gezocht naar een overnamekandidaat. 
In de publieksmedia gaat maar liefst tien procent aan 
arbeidsplaatsen verloren in 2009. De werkdruk stijgt 
enorm. Dit komt niet alleen door minder mensen 
maar ook omdat redacteuren naast hun printactivi-
teiten ook geacht worden om voor internet te schrij-
ven. Een andere tendens die zich verder voortzet is het 
vormen van rompredacties. Een voorbeeld hiervan is 
Revu. Hier wordt 4,5 van de ruim 12 fte geschrapt. Vol-
gens dit plan zal het schrijvende deel van de redactie 
moeten opstappen en zal meer gebruik worden ge-
maakt van freelancers. Zo lijkt een dergelijke redactie 
wel een soort makelaarskantoor.’ 

‘De inzet is een beloningsstructuur 
die recht doet aan het vak van 

vaktijdschriftjournalisten’

‘Meer bezuinigingen, meer werkdruk’

Actiepunten 2010
- Definitief rapport nieuw loongebouw vaktijdschriften (HayGroup)
- Onderhandelingen nieuwe CAO PuOp
- Onderhandelingen nieuwe CAO Vaktijdschriften 
- Project ‘1 journalistieke CAO’
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vanwege de slechte economische om-
standigheden. De NVJ eist inzage in 
alle financiële gegevens van het bedrijf 
om zich een oordeel te kunnen vormen 
over de ernst van de problemen. Na-
dat ook door een onafhankelijke derde 
is vastgesteld dat er sprake is van zeer 
ernstige verslechteringen van de resul-
taten komen NVJ en Wegener uitein-
delijk overeen dat het convenant op 
een aantal punten buiten werking kan 
worden gesteld. Wegener krijgt negen 
maanden de tijd om de formatie op de 
redactie te verminderen door middel 
van vrijwillig vertrek. Begin 2010 zullen 
NVJ en Wegener bekijken of de afspra-
ken rondom de formatiegaranties kun-
nen herleven. Overleg tussen NVJ, FNV, 
CNV, de Unie en de Centrale Onderne-
mingsraad met Wegener over een ver-
nieuwend personeelsbeleid resulteert 
eind 2009 in een notitie Sociaal Beleids-
kader Wegener. Het plan beschrijft hoe 
medewerkers tot ieders tevredenheid 
meer inzetbaar (employabel) te maken. 
Met overeenstemming over de notitie 
Sociaal Beleidskader Wegener kunnen 
de onderhandelingen over een nieuw 
sociaal plan van start. 

Wolters Kluwer
Nieuw Sociaal 
Beleidskader
De NVJ bereikt in maart samen met 
de andere vakorganisaties een prin-
cipeakkoord over een nieuw Sociaal 
Beleidskader (SBK) Wolters Kluwer. De 
belangrijkste aandachtspunten tijdens 
de onderhandelingen verbetering in het 
begeleidingstraject van werk naar werk 
en verhoging van de uitkering bij vertrek. 

TTG/Pelican Magazines 
Hearst
Voorwaarden gelijk
Begin april bereikt de NVJ overeenstem-
ming over de overgang van de TTG-tijd-
schriften Residence, Elegance, Hitkrant 
en CosmoGirl naar uitgeverij Pelican 
Magazines Hearst. In het overgangs-
protocol staat dat de voorwaarden, zo-
als CAO’s, van toepassing blijven. Ook 
is de garantie afgesproken dat er in het 
eerste jaar geen ontslagen vallen. Peli-
can Magazines Hearst geeft ondermeer 
Nautique, En France, The Big Black Book, 
Tableau en Golf Estate uit. De bladen 
Privé, Vrouw en Autovisie blijven van Te-
legraaf Tijdschriften Groep. 

Volkskrant en Trouw
Reorganisaties
Aan het eind van 2009 voert de NVJ 
bij de Volkskrant en Trouw overleg met 
redactiecommissies, redactieraden en 
ondernemingsraden over de aangekon-
digde reorganisaties. Bij de redactie van 
de Volkskrant verdwijnen 20 banen en 
bij die van Trouw 16. De NVJ start met 
directies en hoofdredacties gesprekken 
over de toepassing en uitvoering van 
het sociaal plan.

Wegener
Openbreken 
convenant
Wegener wil het in 2008 gesloten 
convenant openbreken, waarin staat 
dat krantenredacties zouden worden 
ontzien wat betreft formatieplaatsen. 
Wegener wil van het convenant af 

TMG
Wurgcontracten
Het wurgcontract dat de Telegraaf 
Media Groep aan fotografen biedt, is 
voor NVF Fotojournalisten in januari 
aanleiding om in actie te komen. De 
belangrijkste punten in de contracten: 
de TMG wil pas betalen als de bijdrage 
wordt geaccepteerd en de vrijheid heb-
ben om deze overal en op alle moge-
lijke manieren in te plaatsen. Zonder 
extra vergoeding. Bij ondertekening 
van het contract geeft de fotograaf 
bovendien toestemming dat in het 
verleden geleverde foto’s kosteloos 
mogen worden hergebruikt. De NVF 
vindt de voorwaarden en de tarieven 
onacceptabel. 

19  TMG kan niet zonder meer eenzijdig arbeidsvoorwaarden veranderen zonder toestemming van het personeel. Aldus de 
NVJ in een reactie op het interview in De Telegraaf met topmannen Ad Swartjes en Fred Arp. Hierin wordt gepleit voor 
een andere invulling van de dertiende maand.

21  De NVJ roept desbetreffende omroepen op om de juiste gegevens te verstrekken of aanvullende informatie te verstrek-
ken omtrent vaste en tijdelijke contracten. Ondanks afspraken tussen omroepen en vakorganisaties blijft het aantal 
vaste en tijdelijke contracten een twistpunt. 

24  Veel vrijwillig vertrekkers bij AD Nieuwsmedia krijgen van het UWV te horen dat zij pas na vier of vijf maanden WW 
krijgen in plaats na twee maanden, conform de opzegtermijn volgens de Dagblad CAO. De NVJ ontvangt meldingen en 
roept andere AD-vertrekkers op na te gaan welke opzegtermijn UWV hanteert.

27  De sectie Omroep gaat de ontwikkelingen in de werkgelegenheid bij de publieke omroepen onderzoeken. De sectie 

Roos Schlikker, met baby Miró, freelance journalist foto: Ilvy Njiokiktjien



Tijdens de NVJ-jaarvergadering op 3 mei gaat voorzitter 
Huub Elzerman ondermeer in op de wensenlijst van de 
NVJ aan de Commissie Brinkman die in opdracht van mi-
nister Plasterk de toekomst van de geschreven pers in Ne-
derland onderzoekt. Het is wat Elzerman betreft vijf voor 
twaalf, misschien zelfs al later. ‘De media, en met name de 
gedrukte media, verkeren in zeer ernstige problemen. Zo 
ernstig dat de rol van de media als drager van de open-
baarheid in het gedrang komt. Erkend dient te worden dat 
een actief overheidsbeleid ter waarborging van de maat-
schappelijke en culturele functies van de media noodza-
kelijk is.’
Elzerman citeert een aantal highlights uit de brief van de 
NVJ aan de Commissie Brinkman. 

- Ondersteuning van educatie;
- Zorg ervoor dat het Stimuleringsfonds daadwerkelijk 

innovaties steunt die de journalistieke infrastructuur 
ten goede komen; 

- Creëer een onafhankelijk, vrij toegankelijk kenniscen-
trum – een TNO voor de media – dat zaken bevordert 
als Web 3.0 en om verdienmodellen op internet en di-
gitale distributie modellen te testen;

- Zorg voor een beter auteurscontractenrecht, zodat 
freelancers een wettelijk ondersteunde onderhande-
lingspositie krijgen t.o.v. grote uitgevers en omroepen;

- Maak het gemakkelijker om geld te verdienen met 
journalistieke arbeid. Alle fiscale maatregelen – van 
BTW tot verlaging van de loonbelasting – en alle hulp 
bij fysieke- en digitale distributie is welkom.

De vraag is hoe nu verder? Elzerman gelooft niet dat 
gedrukt papier zal verdwijnen, laat staan dat we in een 
stervende bedrijfstak zitten. Maar er is wel sprake van een 
krimpende sector. Alle kranten kampen met economische 
tegenwind. Bij PCM kwam er bovendien nog de nasleep 
van het APAX-fiasco bij. ‘Wie had kunnen bedenken dat in-
vesteerders, die binnen werden gehaald om te investeren, 
geen geld kwamen brengen, maar geld kwamen halen? 
Toen de NVJ destijds aankondigde een procedure te zul-
len starten wegens het vermoeden van wanbeleid, is er 
aan de kant van PCM geroepen: niet nodig. Dat is alleen 
van belang voor de geschiedschrijving. We vinden het prij-
zenswaardig dat de huidige concernleiding van de PCM 
niet is blijven staan bij het verwijt dat we aan geschied-
schrijving zouden doen. We kunnen nu constateren dat 
voor PCM het APAX-fiasco aanleiding is geworden voor 
zelfonderzoek en daadwerkelijke aanpassingen van de 
concernstructuur.’

Elzerman sluit zijn jaarrede af met goed nieuws. ‘De NVJ 
groeit weer, de teller staat op 8.340 leden per april 2009, 
alweer 100 meer dan eind 2008. Wat we onder de huidige 
omstandigheden nodig hebben, is een sterke vereniging. 
Als we pal willen staan voor onze banen, onze pensioenen, 
onze onafhankelijkheid, als we willen staan voor de verde-
diging van de kwaliteit van ons vak, dan hebben we elkaar, 
zeker in de komende periode, heel hard nodig. Denk niet 
dat de CAO of een sociaal plan vanzelf ontstaat, blijf niet 
lamlendig aan de kant staan, doe mee.’

Soberheid wordt het kenmerk voor 
het algemeen arbeidsvoorwaar-
denbeleid 2010, aldus eerste vice-
voorzitter Bert de Jong tijdens de 
Verenigingsraad op 5 november. ‘Die 
ingetogenheid past bij sectoren waar 
donkere wolken aan de horizon zijn 

te zien. Maar tegelijk is die vaststel-
ling de grootste uitnodiging om te 
investeren in een vitale journalistieke 
branche. Werk en scholing zijn van 
het grootste belang. Waar nu sprake 
is van een grote uitstroom aan jour-
nalisten, wordt het de hoogste tijd 

om met jong talent te zorgen voor 
nieuwe vitaliteit. De NVJ maakt zich 
sterk voor instroomprojecten in alle 
sectoren om nieuwe journalisten aan 
werk te helpen. 
Nieuw werk wordt de inzet voor het 
arbeidsvoorwaardenbeleid 2010. De 
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Voor het tweede opvolgende jaar groeit de NVJ weer, en dat 
tegen de stroom in. Immers, het jaar 2009 is vooral een jaar 
waarin journalistieke werkgelegenheid verloren ging. Van 
de in totaal 1.300 banen die in de printsector verloren gaan, 
zijn er meer dan 450 op de redacties. De ledengroei is be-

scheiden, 1 procent, maar is gelet op de krimp in de sector, 
opvallend.  
Ook uit een onderzoek onder alle FNV-bonden blijkt dat de 
NVJ het beste van alle FNV-bonden haar organisatiegraad 
weet te behouden. In een tijd waarin vakbonden aan po-

8  De NVJ en andere bonden organiseren een ledenbijeenkomst bij RTL Nederland om te praten over het lopende CAO-
overleg. De directie heeft de opdracht gekregen 20 procent te bezuinigen. Het uitgangspunt van de NVJ is behoud van 
koopkracht en werkgelegenheid, conform het sociaal akkoord.

10  De NVJ keurt het verzoek van Telegraaf Media Groep af, waarin toestemming wordt gevraagd om tijdelijk van bestaan-
de CAO-afspraken af te wijken. TMG wil dat alle TMG-medewerkers eenmalig verplicht vier vakantiedagen inleveren.

 
11  Minister Ter Horst vindt het niet nodig extra geld beschikbaar te stellen aan de regionale omroepen om bij calamiteiten 

als rampenzender te functioneren. NVJ vindt dit een slechte zaak en stuurt de minister een brief.

15  Het overleg tussen NVJ en RTL Nederland over een nieuwe CAO leidt niet tot het gewenste resultaat. Struikelblok is met 
name het salaris. De NVJ wil afspraken maken over een structurele verhoging, RTL gaat niet verder dan een eenmalige 
verhoging.

NVJ wil investeren in werk en in ar-
beidsvoorwaarden die prettig werken 
mogelijk maken. De NVJ nodigt werk-
gevers uit om mee te investeren in 
journalistieke creativiteit. Want deze 
is het fundament voor succes met 
mediaproducten, of het nu papier 
is of radio, televisie of internet. De 
in snel tempo doorgevoerde bezui-
nigingen zijn slechts gewin voor de 
korte termijn. Het is echter ook een 
enorme destructie van zorgvuldig 
opgebouwde journalistieke kennis 
en ervaring. Versnelde afvloeiing van 
oudere journalisten is niet het juiste 
antwoord. Ook zij hebben recht op 
werk. De investeringen in leeftijds-
bewust loopbaanbeleid zijn niet voor 
niets gedaan. 
Het jaar 2010 wordt het jaar van de 
ommekeer. Het venijn van de econo-
mische crisis doet zich in volle hevig-
heid voelen. De NVJ is bereid om offers 
te brengen om de vitaliteit in de jour-
nalistieke sector weer te verbeteren. 
Maar alleen als het samen gebeurt, 
als ook bedrijven weer bereid zijn 
om volop te investeren in de nieuwe 
toekomst. De NVJ neemt behoud van 
koopkracht als uitgangspunt voor het 
jaar 2010. Dit is sober, want de inflatie 
zal het komende jaar naar verwach-
ting tussen de 1 en 2 procent zijn.’ 

De sectie Freelance presenteert tij-
dens de Verenigingsraad op 13 no-
vember haar beleidsnotitie ‘Het ka-
pitaal van de freelancer’. Anders dan 
het algemeen voorwaardenbeleid 
waarin de CAO een prominente rol 
speelt verdienen de freelancers een 
eigen beleid. 
Bij de veranderende arbeidsmarkt ziet 
de NVJ dat de freelancers een voor-
hoede vormen bij de hervorming van 
de journalistieke organisaties. Met 
het oog op die toekomst zal de NVJ 
nog meer dan voorheen haar beleid 
richten op versterking van hun posi-
tie. Hun inkomen staat onder druk, en 
zij voelen zich vaak gedwongen, on-
der dreiging van werkverlies, contrac-
ten te ondertekenen waarmee zij hun 
rechten weggeven. En dat bij dezelfde 
media waar collega’s in vaste dienst 
voor vergelijkbaar werk wel volwaar-
dig worden gehonoreerd. De free-
lancer neemt veel kapitaal mee voor 
de opdrachtgever die dit nauwelijks 
erkent. Diversiteit en problematiek 
van onze beroepsgroep freelancers 
vragen om daarop afgestemde belan-
genbehartiging.  De NVJ wil de zicht-
baarheid van de secties Freelance en 

NVJ beleidsnotitie 
Het kapitaal van de freelancer

NVF vergroten, van achtergrond naar 
voorgrond, en het dienstenpakket voor 
freelancers meer uitbreiden. Een aan-
pak op collectief gebied, voor speci-
fieke groepen freelancers, en een aan-
pak op individueel terrein staat daarbij 
voor ogen. 

Speerpunten uit de beleidsnotitie:
- Overleg met overheid over opheffen 

verbod op tariefskaart;
- Actualisatie en gebruiksvriendelij-

ker maken van Tarievencalculator;
- Pleidooi invoering auteurscontrac-

tenrecht;
- Aandacht Plagiaatopsporingsdienst;
- Bij onderhandelingen sociaal plan-

nen erop toezien dat regelingen 
worden afgesproken voor freelan-
cers;

- Uitbreiding cursusprogramma voor 
zowel starters als zeer ervaren free-
lancers; 

- Voortzetting netwerkbijeenkom-
sten;

- Uitbreiding dienstenpakket Freelan-
cersAdviesNVJ;

- Promoten freelance databases in 
Villamedia community;

- Onderzoek werkwijze freelancers.

Ledenontwikkeling Behoud organisatiegraad

se
pte

mb
er

Vereniging

brengt in kaart welke contracten mensen hebben en voor welke programma’s ze werken. De ontwikkelingen bij de 
omroep en de bezuinigingen zorgen voor veel onrust.

28  De NVJ is verbaasd over de uitspraak in de zaak van prins Willem-Alexander en prinses Máxima tegen Associated Press 
(AP). AP mag geen foto’s maken en publiceren van het koninklijk huis op een openbare locatie. 

31  De onderhandelingen voor een nieuwe Dagblad CAO gaan van start. De nadruk komt te liggen op het maken van 
afspraken over modernisering van de CAO. 

7  De NVJ reageert verheugd op het nieuws dat de in Afghanistan in eerste instantie ter dood veroordeelde journalist Sayed 
Parvez Kambakhsh is vrijgelaten. De NVJ heeft zich jarenlang ingespannen voor deze jonge journalist.

8  NVF Fotojournalisten en Trouw organiseren een debat over de prijs van de fotojournalistiek. Steeds meer media zijn 
minder bereid om dure fotoreportages te bekostigen. 

Jaarrede 3 mei Vijf voor twaalf

Verenigingsraad 13 november Werk en scholing 
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18  De Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besluit de zaak Autoweek versus de Nederlandse 

opnieuw in behandeling te nemen. NVJ en Persvrijheidsfonds juichen deze beslissing toe en steunen Autoweek in het hoger 
beroep.

21  De NVJ vraagt een spoedgesprek aan met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Onderwerpen van gesprek zijn: 
een journalistiek alternatief voor het communicatiesysteem C2000 en het regeringsbeleid met betrekking tot de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (Wob).

23  Reed Business Information stopt met zakenblad FEM Business per 1 januari 2010. Dit kost 18 redacteuren hun baan. 
De NVJ voert overleg met de redactie.

23  De NVJ en Vrij Nederland organiseren voor de tiende keer de Sander Thoenes-lezing. De lezing wordt deze keer verzorgd 
door Irene Slegt. Zij bezoekt sinds meer dan vijftien jaar regelmatig Oost-Timor en heeft er verschillende boeken over 
geschreven.

Sectie  dec 08 dec 09    groei in in % 
Freelance 1929 1926 -0,2%
NVF fotosectie freelance 642 624 -2,8%
NVF fotosectie vast 26 23 -11,5%
Dagblad 2072 1946 -6,1%
Lokale Media (Nwsbl.) 55 56 1,8%
Tijdschriften 95 82 -13,7%
Opinieweekbladen 56 41 -26,8%
Publiekstijdschriften 270 274 1,5%
Vaktijdschriften 259 280 8,1%
Vakbondsbladen 20 19 -5,0%
Diverse Bedrijfsjournalisten 39 38 -2,6%
Omroep 414 427 3,1%
Regionale omroep 303 280 -7,6%
Lokale omroep 28 29 3,6%
Commerciële Omroep 120 104 -13,3%
Publieks Private Omroep 8 6 -25,0%
Internet (als 1e sectie) 109 113 3,7%
Kabelkranten 4 5 25,0%
Diverse 36 38 5,6%
Lokale Media (HaH) 189 184 -2,6%
Persburo's 131 118 -9,9%
Nevo 78 71 -9,0%
S vd J Utrecht 1 3 200,0%
A vd J Tilburg 1 1 0,0%
FJC Zwolle 1 2 100,0%
Ev School vr Journalistiek 0 0 0,0%
Studenten 0 0 0,0%
Div Studenten 11 4 -63,6%
Subtotaal 6897 6694 -2,9%
   
Studentleden 326 376 15,3%
NVF studentlid 28 38 35,7%
buitengewoon lid 279 355 27,2%
NVF buitengewoon lid 16 14 -12,5%
gepensioneerd lid 11 10 -9,1%
seniorlid 576 617 7,1%
NVF-seniorlid 13 12 -7,7%
starterslid 97 197 103,1%

totaal leden 8243 8313 0,8% 

Ontwikkeling Ledengroei 2009
pulariteit verliezen en in een krim-
pende mediamarkt vinden relatief 
meer beroepsgenoten hun weg naar 
de NVJ. Dit heeft alles te maken met 
het beroepsverenigingsprofiel dat de 
NVJ uitstraalt. 

Verder is het hoopgevend dat de toe-
name van de leden vooral zichtbaar 
is onder startende journalisten en 
studenten. Dat betekent dat juist ook 
de nieuwe generatie haar weg weet 
te vinden naar de beroepsvereniging. 
Een en ander is mede te danken aan 
de introductie van een nieuw soort 
lidmaatschap, het starterslidmaat-
schap. Dit lidmaatschap geeft jonge 
professionals de kans om tegen een 
bescheiden contributie kennis te ma-
ken met de NVJ en zich te bewijzen 
als journalist. 
Ook de succesvolle activiteiten van 
ViP, de studenten- en starterssectie 
van de NVJ werpen hun vruchten af. 
Elk jaar komen er zo’n 200 collega’s 
naar de Nacht van de Journalistiek 
en bezoeken jonge journalisten work-
shops en debatten die de sectie orga-
niseert.  
De in 2008 ingezette specifieke aan-
dacht voor ledenwerving is in 2009 
voortgezet, onder andere door mid-
del van een speciale actieperiode 
van september tot en met december, 
waarin nieuwe leden via een tarief 
van 25 euro voor de eerste drie maan-
den kunnen kennismaken  met de 
vereniging.
In 2010 zal het ledenwervingsbeleid 
verder worden uitgewerkt. 

Vereniging

sectie Vers in de Pers

Ellie Speet: ‘De sectie Vers in de Pers (ViP) 
raakt steeds meer geïntegreerd binnen de 
NVJ. ViP heeft in het afgelopen jaar gesprek-
ken gevoerd met ondermeer de sectie Dag-
blad over de positie van jonge journalisten 
op krantenredacties. Wordt er voldoende 
rekening gehouden met jonge instromers of 
kan er meer gebeuren? De uitkomst is redelijk 
optimistisch. Er blijken meer jaarcontracten 
in vaste dienstverbanden te worden omgezet 
dan verwacht. Niettemin heeft de financiële 
crisis ook gevolgen voor startende journalis-
ten. Het is dan ook goed dat er bij de onder-
handelingen voor een nieuwe Dagblad CAO 
wordt gesproken over de verlenging van het 
instroomproject. Eenmalig wordt één jonge 
journalist per 60 journalisten aangesteld 
boven de normbezetting voor twee jaar. Hier 
komen de zogenoemde ‘Plasterk-banen’ bo-
venop. Minister Plasterk stelt in mei voor dat 
het ministerie vier miljoen euro beschikbaar 
stelt voor het aanstellen van jonge journalis-
ten op krantenredacties. Ook binnen de vak-
tijdschriften, publieksbladen en lokale media 
zullen projecten voor jonge journalisten on-
derwerp van gesprek zijn tijdens de komende 
CAO-onderhandelingen.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft 
De Nacht van de Journalistiek, op 26 septem-
ber, zijn nut bewezen. De Nacht vervult een 
belangrijke rol als het gaat om netwerken. 
Voor startende journalisten van vitaal be-
lang, zeker in een tijd dat zij moeilijk ergens 
binnenkomen. De ruim 200 bezoekers vol-
gen workshops en kunnen speeddaten met 
hoofdredacteuren en redactiechefs van NOS, 
AD, Het Parool, nrc.next en VPRO. Keer op keer 
blijkt dat goede ideeën van gedreven jonge 
journalisten echt wat opleveren. Deze editie 
van de Nacht wordt geopend door VN-redac-
teur Thijs Niemantsverdriet. In zijn openings-
woord haalt hij het in 1973 verschenen boek 
The Boys On The Bus aan van Timothy Crouse. 
Volgens Niemantsverdriet zou iedere jonge 
journalist de instelling van Timothy Crouse 
moeten hebben. Hij voorspelt dat de revolu-
tie – een verdienmodel voor online journalis-

tiek – gaat komen van een jonge, nu nog on-
bekende journalist met ballen. 
Tijdens de Nacht presenteren studenten van 
de Christelijke Hogeschool uit Ede hun win-
nende concept van ‘Voet Tussen de Deur’, een 
wedstrijd die is georganiseerd door de NVJ/ 
De Journalist. Met trots wordt het tijdschrift 
‘Café de Journalist’ ten doop gehouden. 

Gedurende het jaar organiseert de sectie ViP 
een aantal workshops en bijeenkomsten. Tij-
dens de workshop Recensie Schrijven op 30 ja-
nuari geven recensenten Hans Beerekamp en 
Robbert Blokland een live-recensieoptreden. 
Tijdens de bijeenkomst Verkoop je Verhaal! 
Verover die Baan! op 3 april gaan fotografe 
Cynthia Boll en re.Public hoofdredacteur Mar-
tijn van der Kooij in op de vragen hoe je werk 
vindt. Tips die zij geven in het bomvolle jour-
nalistencafé Willem Slok in Utrecht zijn onder 
andere: stuur aan op een persoonlijk gesprek; 
verdiep je in het medium; bezoek bijeenkom-
sten waar hoofdredacteuren aanwezig zijn; 
maak een goede presentatiemap; zorg voor 
uitgewerkte ideeën.’

‘Het is goed dat er bij de onderhandelin-
gen voor een nieuwe Dagblad CAO wordt 

gesproken over de verlenging van het 
instroomproject’

‘Overleg over instroomprojecten’

Actiepunten 2010
- Benoeming nieuwe voorzitter
- De vierde Nacht van de Journalistiek
- Workshops en themabijeenkomsten
- Summerschool voor starters 
- Samenwerking met de andere NVJ-secties 
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1  Minister Plasterk stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie waarin hij reageert op het rapport van de Commissie 

Brinkman. Positief is dat er geld beschikbaar komt voor innovatie in de perssector en voor de aanstelling van jonge 
journalisten, maar er zijn robuustere maatregelen nodig om de printsector te redden, reageert de NVJ.

7  De gesprekken tussen NVJ en Endemol over het sociaal plan verlopen moeizaam. De directie straalt niet uit enige 
verantwoording te voelen voor de mensen die moeten vertrekken, aldus NVJ.

12  In een brief aan het bestuur van de vakcentrale FNV verzoekt het NVJ-bestuur in duidelijke bewoordingen afstand te 
nemen van eerder gedane uitspraken, waarin FNV van plan zou zijn een pact te sluiten, cq. samenwerking te zoeken 
met politieke partijen, in het bijzonder de PVV.

13  De NVJ is verheugd over de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam dat oordeelt dat de hoofdredactie van de 
Telegraaf niet door de inlichtingendienst AIVD mag worden afgeluisterd. Ook de telefoon van Telegraaf-verslaggeefster 
Jolande van der Graaf mag niet meer worden afgetapt. 

regionale kranten zijn Regiovizier (23) en Dagblad de Lim-
burger (21) de titels waarin NVJ het vaakste voorkomt.
Met 36 publicaties is het artikel ‘Justitie wil internetgege-
vens Omroep Gelderland’ het belangrijkste artikel, gevolgd 
door ‘Revu-verslaggever vrijgesproken’ (30) en ‘Telegraaf 
daagt Staat vanwege afluisteren’ (29).

Nieuwsbrief  NVJ. NU   
Het NVJ nieuws wordt vanaf september tien keer per jaar  
in print uitgegeven en meegezonden met Villamedia ma-
gazine. De nieuwsbrief NVJ NU informeert leden over de 
activiteiten en doelen van de vereniging, namelijk het ijve-
ren voor persvrijheid, belangenbehartiging, vakbekwaam-
heid, goede arbeidsvoorwaarden en redelijke tarieven. De 
nieuwsbrief biedt nieuws, (service) informatie, aankondi-
gingen, uitleg, opinie praktische hulpmiddelen en sugges-
ties over: CAO’s, wet- en regelgeving, NVJ-secties, juridische 
zaken, auteursrecht, persvrijheid en andere activiteiten 
binnen de NVJ of gerelateerd aan de NVJ. 

Villamedia Uitgeverij BV 
Start community
In het eerste jaar van Villamedia Uitgeverij BV wordt de 
onderneming meteen geconfronteerd met de economi-
sche crisis. Als gevolg daarvan valt de omzet uit vacatures 
en printadvertenties tegen. Dat levert dan ook een on-
verwacht verlies op in 2009. Desondanks zijn belangrijke 
stappen gezet om in 2010 en daarna wel een gezonde be-
drijfsvoering tot stand te brengen. Zo is in het najaar de 
naam van het tijdschrift veranderd van De Journalist in 
Villamedia magazine en zijn vorm en inhoud onder han-
den genomen. De website van De Journalist en Villamedia 
zijn samengevoegd. In november wordt de online com-
munity in gebruik genomen. Na enkele weken zijn 2.000 
mensen lid van de community. 
Het bezoek aan de nieuws- en vacaturepagina's stijgt in 
2009 met een kwart. 

Het tijdschrift wordt goed ontvangen. De redactie werkt 
sinds de samenvoeging zowel voor online als print. 
In 2010 is het doel meer aan abonneewerving te doen, 
de community te vervolmaken en met een uitgeefplan 
de basis te leggen voor het verder uitbouwen van de 
activiteiten

Villamedia/NVJ server
Inventarisatie hosting 
en domeinen
Er wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van do-
meinen en hostingpakketten die in de loop der tijd binnen 
de NVJ zijn aangevraagd. Daarbij komt een flink aantal lo-
pende abonnementen aan het licht, verspreid over vijf ver-
schillende aanbieders. Enkele hostingcontracten lopen al 
enkele jaren of waren overkill, waarbij bijvoorbeeld e-mail-
diensten werden afgenomen die niet werden gebruikt.
Ook bleek dat voor zogenoemd defensief geregistreerde 
domeinen - dat wil zeggen enkel voor toekomstig gebruik 
of uit merkoverwegingen vastgelegd - vaak maandelijkse 
abonnementen op prijzige hostingpakketten zijn aange-
vraagd. In een aantal gevallen zijn ongebruikte domeinen 
bij relatief dure aanbieders afgesproken, voor enkele hon-
derden euro's per kwartaal.
Omdat Villamedia/NVJ sinds midden 2008 over een eigen 
server beschikt, waarop een ongelimiteerd aantal hosting-
pakketten en domeinen onderdak kan krijgen, is besloten 
om zo veel mogelijk externe hostingpakketten af te sto-
ten en domeinnamen naar de eigen machines te brengen. 
Nieuwe registraties of tijdelijke sites (zoals de Nacht Van 
De Journalistiek) worden direct aan de eigen server gekop-
peld.
De structurele kostenbesparingen van dit ad-hoc project 
bedragen vanaf nu jaarlijks zo'n 8.400 euro.

se
pte

mb
er 24  Endemol maakt bekend 65 vaste banen te willen schrappen. De NVJ ontvangt het uitgebreide reorganisatieplan en 

organiseert met FNV KIEM een ledenbijeenkomst.

25 Het eerste nummer van Villamagazine, de opvolger van De Journalist, verschijnt, alsmede het eerste nummer van NVJ 
NU. Deze nieuwsbrief wordt 10  keer gestuurd aan alle leden. 

25  Het ANP maakt bekend dat 35 banen worden geschrapt bij het persbureau. Het zwaarst wordt de fotoredactie getroffen. 
De NVJ organiseert een ledenbijeenkomst.

26  Bij RTV Utrecht wordt de Nacht van de Journalistiek gehouden, georganiseerd door de NVJ. Tweehonderd jonge journalis-
ten volgen workshops en wonen debatten bij.

30  De sectie Omroep organiseert in samenwerking met Mira Media en de School voor de Journalistiek r een debat over het 
diversiteitsbeleid bij de omroepen.  

Op 13 november ontmoeten collega’s, jong of van weleer, 
elkaar ter gelegenheid van het jubilieumfeest NVJ 125 jaar. 
Het feest start met een kort inhoudelijk programma, maar 
het accent ligt op muziek, dans en ontmoeting met (oud) 
collega’s. Yves Desmet, Vlaams journalist, commentator en 
essayist, spreekt tijdens de avond zijn gesproken column 
uit. ‘Wandel om het even welke bibliotheek of beeldarchief 
binnen en vergelijk het journalistiek werk van toen met dat 
van nu, en onvermijdelijk moet u tot de conclusie komen 
dat kranten, tijdschriften en actualiteitenprogramma’s van 
vandaag rijker, beter en professioneler zijn dan een gene-
ratie terug. Dat we, niet altijd even volmaakt, nog steeds 
de voornaamste leveranciers zijn van de informatie die het 
fundament is van iedere democratische samenleving. Dat 
we nog steeds het venster op de wijk, de stad, het land en de 
wereld zijn voor de overgrote meerderheid van de burgers 
van deze maatschappij.’

Fotograaf Ilvy Njiokiktjien heeft ter gelegenheid van het ju-
bileum van de NVJ twaalf journalisten aan het werk in 2009 
in beeld gebracht. Dit tijdsbeeld wordt gepubliceerd in Villa-
media magazine, wordt tentoongesteld tijdens het NVJ ju-
bileumfeest en wordt toegevoegd aan de collectie van het 
Persmuseum. Foto’s van Ilvy Njiokiktjien zijn terug te vinden 
in dit jaarverslag.

NVJ-contributie
De helft goedkoper uit
Een aanzienlijk deel van de betaalde NVJ-contributie is fis-
caal aftrekbaar. Afhankelijk van de belastingschaal is een 
NVJ-lid hierdoor bijna de helft goedkoper uit, namelijk 40 
tot 52 procent. Als de regeling in de CAO is vastgelegd, dan 
is de werkgever verplicht deze toe te passen. In november 
ontvangen NVJ-leden een jaaropgave van de gefactureerde 
contributiebijdrage, die zij ondertekend moeten inleveren 

bij de huidige werkgever. De contributie zelf wordt gewoon 
betaald aan de NVJ. Ook freelancers kunnen profiteren van 
een belastingvoordeel. De contributie voor de NVJ wordt 
door de fiscus beschouwd als bedrijfskosten die kunnen 
worden afgetrokken van het bedrijfsresultaat. Deze af-
spraak wordt ook in 2009 als wervingsinstrument ingezet. 

Nieuwe aanpak jaarvergadering 
Feest en inhoudelijk programma 
Tijdens de Verenigingsraad op 13 november stelt het be-
stuur voor de NVJ-jaarvergadering in het vervolg te laten 
aankleden door de secties/afdelingen. De NVJ stelt 10.000 
euro ter beschikking als startgeld voor de organisatie 
van een feest en een daaraan voorafgaand inhoudelijk 
programma ergens in het land. De NVJ verzorgt op die 
locatie zijn jaarvergadering en nodigt alle leden uit voor 
het openbare deel (feest en inhoudelijk programma). De 
afgelopen jaren had de NVJ haar jaarvergadering steeds 
gekoppeld aan de Dag van de Persvrijheid op 3 mei. Naar 
aanleiding van kritiek op de datum – de Dag van de Pers-
vrijheid vindt altijd in de meivakantie plaats en dit jaar 
zelfs op zondag – en het algehele gebrek aan animo voor 
de jaarvergadering buigt een werkgroep zich over een 
nieuwe aanpak die resulteert in het voorstel om startgeld 
ter beschikking te stellen aan secties/afdelingen voor de 
organisatie van een feest en een bijbehorend inhoudelijk 
programma. 

NVJ in het nieuws  Piek in juni en juli
De NVJ komt in 2009 in 2.601 nieuwsberichten voor. Dit 
meldt de mediascan die de FNV jaarlijks laat maken. In 
2008 (maart tot en met december) verschijnt de NVJ 1.989 
keer in het nieuws. Het gemiddelde van 216 berichten in 
2009 per maand is een lichte stijging ten opzichte van 
2008 (199).
De piek ligt in juni (365) en juli (319). Villamedia noemt in 86 
nieuwsitems de naam van de NVJ. Daarnaast wordt de NVJ 
59 keer in De Telegraaf als nieuwsbron genoemd. Van de 

NVJ 125 Jaar 
Jubileumfeest

Vereniging
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 sectie Dagblad

‘De sectie Dagblad draagt voor een 
belangrijk deel bij aan de voorwaarden 
waaronder de Plasterk-gelden worden 

toegekend aan dagblad- en 
tijdschriftredacties’

Bianca Rootsaert: ‘De sectie Dagblad 
rondt in het voorjaar een rapport af 
waarin zij ingaat op de toekomst van 
de Dagblad-CAO. In dit rapport wordt 
het begrip ‘1 journalistieke CAO’ ge-
lanceerd. Alle CAO's door de NVJ af-
gesloten, zouden onder één noemer 
gebracht moeten worden met journa-
listieke elementen en kenmerken als 
kernpunt.
De centrale onderzoeksvraag van 
de beleidsnotitie Toekomst van de 
Dagblad-CAO is of de huidige CAO 
een belemmering vormt voor de ge-
wenste groei van krantenredacties 
naar multimediale redacties binnen 
een verantwoord verdienmodel. Uit 
het onderzoek blijkt niet dat de hui-
dige CAO grote belemmeringen vormt 
richting cross- en multimedialiteit. Er 
komt  wel een aantal aandachtspun-
ten naar boven: met nieuws wordt 
minder makkelijk geld verdiend; de 
invloed van deze ontwikkelingen op 
redactionele onafhankelijkheid; een 
overheidsbeleid dat gezonde markt-
werking belemmert. Hierop worden 
drie voorstellen gedaan voor een 
wijziging van de CAO. Ten eerste de 
arbeidsvoorwaarden minder omvang-
rijk maken, ten tweede alle mogelijke 

‘Noviteit in sociaal plan’

obstakels voor multimediaal werken 
weghalen en ten derde journalistieke 
werkzaamheden scherper definiëren.
In het afgelopen jaar hebben we een 
lange reeks onderhandelingen voor 
sociaal plannen achter de rug, zoals 
bij TMG, NDC Mediagroep, FD Medi-
agroep en AD Nieuwsmedia/PCM. Bij 
AD Nieuwsmedia wordt in mei be-
kendgemaakt dat er 124 banen bij de 
redacties verdwijnen. De directie stelt 
voor om een groot aantal elementen 
uit het goedgekeurde plan van TMG 
over te nemen. Het voorgestelde 
raamwerk wordt neutraal aan de le-
den voorgelegd. De NVJ ontvangt veel 
praktische vragen van leden over het 
sociaal plan. De sectie Dagblad opent 
vervolgens op de pagina van nvj.
nl/dagblad de rubriek Veelgestelde 
Vragen over boventalligheid, plaats-
makersregeling en zzp-regeling. De 
zzp-regeling is een nieuw onderdeel 
en werd eerder in het jaar geïntrodu-
ceerd bij TMG. De NVJ ambieert steeds 
jaarlijks een noviteit in te brengen. Bij 
de zzp-regeling ontvangt de journalist 
een vergoeding met als afspraak dat 
voor een deel van die vergoeding ge-
werkt wordt in de vorm van freelance-
opdrachten. Bovendien worden naar 

aanleiding van deze regeling freelan-
cetarieven afgesproken op basis van 
de NVJ Tarievencalculator.
 
De sectie Dagblad is gedurende 2009 
nauw betrokken bij de totstandko-
ming van de zogenoemde Plasterk-re-
geling. Tijdens De Tegel-uitreiking op 
12 mei kondigt minister Plasterk van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap aan om voor twee jaar 
vier miljoen euro ter beschikking te 
stellen voor het aanstellen van jonge 
journalisten op krantenredacties. 
Deze vergoeding staat los van de sti-
muleringsregeling in de Dagblad-CAO. 
Het initiatief geeft extra kansen op de 
banenmarkt voor jonge journalisten. 
Eind november stemt de Tweede Ka-
mer in met dit voorstel. De uitvoering 
van de regeling wordt gedelegeerd 
aan de NVJ en Nederlandse Dagblad-
pers (NDP). De sectie Dagblad heeft 
voor een belangrijk deel bijgedragen 
aan de voorwaarden waaronder de 
Plasterk-gelden worden toegekend 
aan dagblad- en tijdschriftredacties. 
Op webpagina nvj.nl/dagblad wordt 
een uitgebreide rubriek Veelgestelde 
Vragen geopend voor zowel journalis-
ten als bedrijven.’ 

Actiepunten 2010
- Organisatie debatten/bijeenkomsten in de regio
- Project ‘1 journalistieke CAO’
- Tevredenheidsonderzoek Beoordelingssystematiek Dagbladen 
- Onderzoek over de stand van de dagbladjournalistiek 2000 – 2010 
- Cursussen in samenwerking met NVJ Academy 
- Coaching- en loopbaanbegeleidingstraject voor journalisten
- 'Rondje dagblad'

ok
tob

er 13  De NVJ praat met Reed Business over de beslissing zakenblad FEM Business op te heffen. De NVJ wil opheldering over 
dit besluit terwijl er kandidaten waren voor een overname.

14 Onderzoeksjournalist Brenno de Winter en de NVJ hebben de gemeente Kaag en Braassem voor de rechter gedaagd om 
het heffen van leges voor informatieverzoeken ongedaan te maken. 

16  De NVJ wil een gesprek met de uitgever van Revu om te praten over de reorganisatieplannen bij het blad. Revu schrapt 
4,5 van de ruim 12 fte. Het schrijvende deel van de redactie zal volgens het plan moeten opstappen. 

16  NVJ en FNV KIEM hebben met het ANP een principeovereenkomst gesloten over een sociaal plan. 

16 De NVJ wijst in een reactie op het Mediabeleid 2009-2014 van de provincie Zeeland op het belang van pluriforme en 
onafhankelijke journalistiek. In de nota wordt een nauwe samenwerking tussen regionale omroep Omroep Zeeland en 
de regionale kranten PZC en BN De Stem gewenst. 

NVJ Academy

De NVJ Academy heeft een plaats veroverd als zelfstandige 
activiteit. Een aantal succesvolle cursussen, zoals de Wob-
cursus, wordt geprolongeerd. Ook de masterclass Bladen-
maken voor chefs en freelancers trekt veel belangstelling. 
Als nieuwe activiteit wordt een leergang voor redactiera-
den ontwikkeld, in eerste instantie met name gericht op de  
 

omroep. De NVJ Academy ontwikkelt tevens een training 
voor journalisten over het omgaan met agressie, in samen-
werking met ROOS (Regionale Omroepen). Op 9 en 14 april 
vinden pilots plaats bij RTV Rijnmond.
Ook de mediarechtcolleges, verzorgd door advocaten en ju-
risten van de NVJ, zijn populaire activiteiten, zowel op de 
opleidingen als op redacties.

Het aanbod van NVJ Academy richt zich op arbeidsvoor-
waardelijke onderwerpen, journalistiek inhoudelijke on-
derwerpen en loopbaanontwikkeling. NVJ Academy werkt 
daarnaast samen met de opleidingen journalistiek, bij-
voorbeeld op het gebied van onderwijsdeel vaktijdschrif-
ten.
 
In de tweede helft van het jaar richt NVJ Academy zich na-
drukkelijk op freelance activiteiten. Deze hebben betrekking 
op het zakelijk runnen en starten van een freelancepraktijk. 
In het najaar wordt voor de eerste keer de Driedaagse Vak-
bladen Maken gehouden voor freelance vakbladjournalis-
ten. Tijdens de driedaagse worden zij door trainer/coach 
Marjolein Doomen ondermeer geholpen in procesdenken 
en getraind in zelfreflectie. Hun opdracht luidt om aan het 
einde van de Driedaagse Vakbladen Maken een uitgewerk-
te bladformule te presenteren voor een specifiek omschre-
ven doelgroep. Tijdens deze drie bomvolle dagen krijgen zij 
lessen in doelgroepdenken, in het definiëren van formule, 
pijlers, onderwerpen, invalshoeken en de daarbij horende 
vormgeving en beeldtaal. 

De doelstelling van NVJ Academy is dat de cursussen, trai-
ningen en colleges een meerwaarde geven aan de leden en 
een wervende werking hebben voor niet-leden. Leden krij-
gen met korting of in enkele gevallen exclusief toegang tot 
het cursusaanbod. NVJ Academy werkt budgettair neutraal, 
er is geen winstoogmerk, elke sectie draagt uit haar eigen 
budget bij aan de begroting van NVJ Academy. Op de NVJ-
site is een speciale Academy-pagina ingericht met een cur-
susagenda en het complete aanbod.

NVJ Academy
Succesvolle cursussen geprolongeerd

De NVJ Academy organiseert in 2009 
de volgende cursussen en workshops:
- Workshop Geldzaken
- Masterclass Bladenmaken
- Cursuscyclus Ondernemen voor freelancers
- Leergang redactieraden
- Basiscursus RTV redactie
- Agressietraining
- Dag van de Lokale Media
- Summerschool voor starters
- Expeditie Bladenmaken
- Wegwijs in de Wob
- Videocursus voor dagbladjournalisten
- Recensie schrijven
- Op zoek naar kwaliteit
- Driedaagse Vakbladen Maken
-  Wat journalisten van Hollywood kunnen leren
- Appeltjes voor de dorst
- Kijk op Beeld Dag
- Meer doen met nieuws

Colleges door secretarissen & juristen
-  Freelance Praktijk InHolland
-  Mediarecht Rijksuniversiteit Utrecht
-  Mediarecht PDOJ Erasmus
-  MIM Amsterdam, cursus mediarecht
-  Windesheim, Zwolle
-  Fontys Hogeschool, Tilburg

  
    Daarnaast organiseert NVJ Academy eenmalige cursussen 
    of workshops naar behoefte of actualiteit.



pagina  44  Jaarverslag 2009 NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten Jaarverslag 2009 NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten  pagina  45

november

Beroepsgroepen en werkgroepen

De Tegel
Kwaliteit verhoogd
Journalisten van AD, de Volkskrant, Netwerk (NCRV), Hoge Bomen (AVRO), De 
Ochtenden (VPRO), Landroof (VPRO) en Quest winnen 12 mei in Muziekgebouw 
aan ’t IJ te Amsterdam in verschillende categorieën De Tegel 2008. De derde 
editie van De Tegel brengt veel goed nieuws met zich mee. Niet alleen hebben 
journalisten in de meeste categorieën wederom massaal ingezonden, volgens 
juryleden die vorig jaar ook bij de jurering betrokken waren, is de kwaliteit van 
de inzendingen deze keer nog hoger. Uiteindelijk heeft de jury, onder leiding van 
Ed Nijpels, 16 producties en 3 talenten genomineerd, waarvan er 7 zijn bekroond 
met De Tegel 2008.  De Tegel is een initiatief van de NVJ, de Nederlandse Dag-
blad Pers, publieke omroepen, RTL Nederland en het Nederlands Genootschap 
van Hoofdredacteuren.

  
Free Voice 
Krachtenbundeling
Free Voice staat op de bres voor pers-
vrijheid en het recht op informatie in  
ontwikkelingslanden. Dat doet zij 
door daar steun te geven aan jour-
nalisten en media die onafhankelijke 
berichtgeving verzorgen en het steu-
nen van organisaties die zich inzet-
ten voor persvrijheid. 

Krachtenbundeling 
2009 heeft voor Free Voice in het 
teken gestaan van verdere krachten-
bundeling om doelmatiger en effec-
tiever te kunnen zijn. Samenwerking 
is essentieel, zeker nu door de eco-
nomische crisis ook het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking wan-
kelt. In  dit kader vormt Free Voice 
samen met World Press Photo, CMC 
Mensen met een missie, European 
Partnership for Democracy en het 
European Journalism Centre de al-
liantie ‘Press Freedom 2.0’ die op 30 
november een subsidieaanvraag bij 
het ministerie van Buitenlandse Za-
ken indient voor de periode 2011 tot 
en met 2015. De subsidie aanvraag 
komt tot stand in nauw overleg met 
organisaties als HIVOS, Oxfam Novib, 
Cordaid en ICCO om duplicatie van 
activiteiten te voorkomen. 
De samenwerking van Free Voice, 
Press Now en RNTC komt in 2009 in 
een nieuwe dynamiek. In november 
besluiten Free Voice en Press Now zo 
snel mogelijk bestuurlijk te fuseren 
en de krachten verder te bundelen 
samen met RNTC.

3  De NVJ wil de CAO-onderhandelingen met RTL Nederland voortzetten, nu het plan van de baan is om vergoedingen voor 
onregelmatige werktijden af te schaffen. Er komen voorlopig geen acties bij RTL. 

4  De NVJ en de publieke omroepen hebben een principeovereenkomst bereikt over een nieuwe CAO. 

6  De vakorganisaties en de directie van Media Groep Limburg (MGL) hebben een principeakkoord gesloten over een 
sociaal plan. 

6  De Nederlandse Weekbladen Groep (NWG) en de Trompettergroep gaan samen verder als uitgeefcombinatie A en C 
Media. De fusie zal geen gevolgen hebben voor het aantal medewerkers. Alleen tijdelijke contracten zullen niet meer 
worden verlengd.

6  De vakorganisaties en RTL Nederland hebben donderdag een principeakkoord gesloten over een nieuwe tweejarige CAO. 

Winnaars Print
categorie Nieuws: Ronald van Geenen en Kees Wessels, 
redacteuren/verslaggevers AD,  serie artikelen over operaties bij borstkanker 

categorie Achtergrond: Philippe Remarque,  Washington-correspondent
de Volkskrant, serie artikelen over de Amerikaanse verkiezingen

Winnaars Televisie
categorie Nieuws: Aart Zeeman, presentator en verslaggever 
Netwerk (NCRV), ‘Vrouwen vechten voor embryoselectie’ 

categorie Achtergrond: 
Robert van Tellingen en Channah Durlacher, respectievelijk regisseur/producent en 
reresearcher. Hoge Bomen (AVRO),  ‘De passagier van bus 73’

Winnaar Radio
categorie Achtergrond:  Gerrit Kalsbeek, verslaggever 
De Ochtenden (VPRO),  met ‘Het gelukkige huisdier’

Winnaars Innovatieprijs Robert Wiering en Wim Schepens, regisseur en eindredacteur 
Landroof (VPRO),  het programma Landroof en de bijbehorende site www.landroof.nl

Winnaar Talentprijs
Tonie Mudde (1987), wetenschapsredacteur Quest
serie ‘Dagboek van een proefdier’
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Prijzen

Zilveren Camera 2008
Journalistiek en fotografie perfect samen

De Zilveren Camera 2008, de belang-
rijkste prijs voor fotojournalisten in 
Nederland, wordt op 18 januari in het 
Fotomuseum Den Haag toegekend 
aan Robert Vos, in dienst van het ANP. 
Zijn nieuwsfoto met zwemmer Maar-
ten van der Weijden, die zojuist de 
tien kilometer zwemmen in open wa-
ter heeft gewonnen en door een eu-
forische Pieter van den Hoogenband 
wordt omhelsd, is uit ruim 8.000 
inzendingen verkozen. Volgens het 
juryrapport komen in de foto journa-
listiek en fotografie perfect samen. 
Een foto die een verhaal vertelt waar 
mensen over 25 jaar nog over praten. 
De Nieuwspoort Fotojournalist van 
het Jaar 2008 is Joost van den Broek, 
die de prijs voor de tweede keer ont-
vangt. Volgens het juryrapport heeft 
het werk van Van den Broek een ‘con-
stante hoge kwaliteit’ en is hij in staat 
om in een veranderende wereld met 
succes zijn beroep uit te oefenen. 
Daarnaast roemt de jury Van den 
Broek als een ‘allround vakman’ die 
zijn werk doet met een ‘touch van 
mededogen en humaniteit’ en een 
oog voor ‘de nieuwe invalshoeken van 
het dagelijks nieuws’.
De Canonprijs voor jong talent is toe-
gekend aan fotograaf Kees van de 
Veen.

De NVJ stuurt al haar leden een exem-
plaar van het Zilveren Cameraboek, in 
2009 een jubileumboek, waarin ook 
een overzicht staat van alle winnende 
foto’s van 60 jaar Zilveren Camera.  

23 Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, is kandidaat voorzitter van de sectie NVF Fotojournalis-
ten. Mulder heeft jarenlang gejureerd voor de oeuvreprijs Fotojournalist van het Jaar.

28 De NVJ steunt weekblad Revu in de zaak over het hacken van mailboxen, ondermeer die van staatssecretaris Jack de 
Vries. De NVJ vindt dat de journalisten een maatschappelijk probleem aan de orde hebben gesteld. 

29 De NVJ en FNV KIEM houden bij RTL Nederland een gezamenlijke ledenvergadering over het vervolg van de CAO-
onderhandelingen. Na maandenlang overleg is er nog steeds geen CAO. 

2  De medewerkers van RTL Nederland houden een actievergadering. Daarmee geven zij aan het niet eens te zijn met het 
feit dat er nog altijd geen nieuwe CAO is. 

2   NVJ en Endemol hebben nog geen akkoord kunnen afsluiten over een sociaal plan. De verschillen zijn dermate groot dat 
de NVJ vindt dat ze haar mandaat overschrijdt als zij nu akkoord gaat met het laatste voorstel. 

foto: Robert Vos
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10  Expeditie Bladenmaken bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid van het eerste lustrum krijgt de terugkomdag van de laatste 

expeditie een feestelijk tintje door samen met expeditiedeelnemers van het eerste uur te luisteren naar een podiumge-
sprek met de hoofdredacteuren van Elle en Glamour.

11  De NVJ is teleurgesteld over het schriftelijk antwoord dat minister Ter Horst heeft gegeven over de problemen rondom 
het communicatiesysteem C2000 en het regeringsbeleid met betrekking tot de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). 
‘Dit laat ons geen andere mogelijkheid dan de weg te vervolgen via de rechter’, aldus de NVJ.

12  Cameraman Joris Hentenaar is de winnaar van de Stan Storimans Prijs. De prijs is vernoemd naar de cameraman die in 
2008 in Georgië sneuvelde. 

12  Er is een nieuw principeakkoord over het sociaal plan bij ANP. De directie van het ANP heeft grote stappen gezet om de 
leden die eerder het principeakkoord hadden afgewezen, tegemoet te komen. 

Press Now 
Samenwerking alle media-
ontwikkelingsorganisaties
Press Now maakt in 2009 een stormachtige ontwikke-
ling door. Het in 2008 opgestarte project voor Darfur, 
Radio Dabanga, bereikt in korte tijd een zeer professi-
onele kwaliteit en breidt haar zendtijd uit naar 3 uur 
per dag. Uit onafhankelijk luisteronderzoek blijkt dat 
eind 2009 een op de drie Darfuri dagelijks luisteren 
naar Radio Dabanga. Vanwege dit succes in Soedan 
is Press Now actief bezig aan vergelijkbare projecten 
in de Hoorn Van Afrika, om ook daar de bevolking van 
betrouwbare en onafhankelijke informatie te voorzien. 
Het door Press Now opgezette trainingcentrum in Irak, 
het IMCK, verdubbelt in 2009 het aantal trainingen, 
vooral dankzij de energieke inzet van IMCK-directeur 
en voormalig NVJ-bestuurder Judit Neurink. 

Met het RNTC organiseert Press Now een consulta-
tieve partnerconferentie met partners uit 24 landen. 
Op die conferentie vragen de partners om meer na-
druk te leggen op vrije en veilige toegang tot internet 
en meer training voor nieuwe media journalisten. In 
2009 wordt in Nederland intensief gesproken over de 
versnippering van de hulp en gedebatteerd over nut 
en noodzaak van internationale samenwerking. Press 
Now neemt actief deel aan die discussies en toont zich 
een warm voorstander van meer samenwerking.
Het bestaande samenwerkingsverband met het RNTC 
wordt uitgebouwd tot strategische en praktische 
partnerships met het Hivos Media/ICT programma in 
Afrika en Azië en met IKV-Pax Christi voor de Kaukasus 
en MENA regio. Press Now werkt op projectniveau al 
samen met beide organisaties die net als Press Now 
een focus hebben op fragiele (IKV-PC) en repressieve 
staten (Hivos). In het kader van de nieuwe subsidie-
periode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
wordt ook intensief overlegd en afgestemd met Free 
Voice waardoor samenwerking tussen alle mediaont-
wikkelingsorganisaties in Nederland een heuglijk feit 
wordt. 

Robin Utrecht, vaste fotograaf ANP foto: Ilvy Njiokiktjien
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Mediacollega’s Internationaal 
Het programma ‘Mediacollega’s in-
ternationaal’ (MCI) is een samenwer-
kingsverband met ondermeer de NVJ. 
In 2009 hebben zes Nederlandse jour-
nalisten een redactie in ontwikkelings-
landen bezocht en 11 journalisten uit 
Ontwikkelingslanden hebben redacties 
in Nederland bezocht.

Postcode Loterij Fonds
Met de Nationale Postcode Loterij heeft 
Free Voice in 2009 een fonds opgezet 
ter ondersteuning van de buitenland-
berichtgeving in de Nederlandse me-
dia. Op veel redacties wordt bezuinigd 
en de buitenlandberichtgeving is dan 
al snel het kind van de rekening. Deze 
samenwerking stelt journalisten in 

staat te reizen naar ontwikkelingslan-
den om daar ‘eigen’ verhalen te maken 
en vergoedt reis- en verblijfkosten. Tus-
sen 1 juni en 31 december 2009 komen 
24 aanvragen binnen, waarvan er 11 zijn 
gehonoreerd.

Dag van Persvrijheid
Met de NVJ is Free Voice een van de 
organisatoren van de landelijke 3 mei-
bijeenkomst ter gelegenheid van de 
Internationale Dag van de Persvrijheid. 
De voorzitter van Free Voice geeft de 
laatste ‘Stand van de Persvrijheid’ aan 
de hand van de meest recente gege-
vens van Freedom House, Daarnaast 
beheert Free Voice de website www.
persvrijheid.nl  en zet zich weer in voor 
het bekendmaken van de dag. Samen 

met Amnesty International wordt actie 
gevoerd voor vrijlating van de Sri Lank-
aanse journalist Tissa. 

Acties
Op 26 juni roepen NVJ, Radio Zamaneh, 
Sharzad News, Free Voice en Press Now 
de Iranese overheid op om de na de ver-
kiezingen gevangen journalisten per 
direct vrij te laten. Aan de vooravond 
ervan de international conferentie over 
Afghanistan in Den Haag voeren Free 
Voice, NVJ en Press Now samen actie 
om de journalist Kambakhsh vrij te 
krijgen door middel van advertenties in 
dag- en weekbladen en op internet. In 
de NRC verschijnt een opinie-stuk .La-
ter in het jaar wordt bekend dat Kam-
bakhsh in het geheid is vrijgelaten.

Reporters Respond

8  De vakorganisaties en directie van Endemol Nederland hebben een principeakkoord afgesloten over een sociaal plan. 

8  De NVJ stuurt haar leden het voorstellenpakket voor een nieuwe CAO bij SBS Productions. De NVJ acht een looneis van 
2 procent gerechtvaardigd. 

8  De leden van de NVJ en FNV Kiem hebben het principeakkoord over het sociaal plan bij het ANP afgewezen. Er zijn 
grote problemen geconstateerd bij met name de opzegtermijn, de correctiefactor en de plaatsmakersregeling. 

9  Medewerkers van Endemol die zijn aangesloten bij een vakorganisatie, hebben massaal ingestemd met het principeak-
koord voor een sociaal plan. 

9  Tijdens de netwerkbijeenkomst Op zoek naar kwaliteit van de sectie Freelance wordt gezocht naar vernieuwende 
instrumenten die de freelance journalist kan helpen bij zijn beroepsuitoefening. 

Beroepsgroepen en werkgroepen

Toof Brader, chef website Politiek 24 foto: Ilvy Njiokiktjien

Al jaren bewijst Reporters Respond haar bestaansrecht als klein-
schalig noodfonds dat in directe financiële hulp voorziet aan jour-
nalisten die wegens hun onafhankelijke berichtgeving in de pro-
blemen zijn gekomen in landen waar het met de persvrijheid niet 
zo nauw wordt genomen. De Stichting Reporters Respond werd 
opgericht door de NVJ waar ook het secretariaat werd gevoerd. In 
het afgelopen jaar heeft het Stichtingsbestuur zich erop beraden 
hoe het fonds meer onder de aandacht te kunnen brengen, zowel 
voor aanvragers als voor fondsverstrekkers. Het bestuur heeft, ge-
zien het internationale werkterrein van Free Voice, ervoor gekozen 
om Reporters Respond met ingang van 2010 bij deze organisatie 
onder te brengen. Het fonds wordt meegenomen in de commu-
nicatie en activiteiten van Free Voice, waardoor de mogelijkheid 
wordt gecreëerd dat het door sponsoring kan groeien. Hierdoor 
kunnen er meer bedreigde journalisten financieel worden onder-
steund om hun werk te kunnen blijven uitoefenen.

Reporters Respond
Meer onder de aandacht
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NVF fotovakbond

Sectiebestuur Opinietijdschriften
E. Croonenberg, voorzitter,  
J. van Bentum, secretaris, H. Botje,  
M. Husken, Y. Dankfort, secretaris

Sectiebestuur 
Vaktijdschriftjournalisten
 J. Everaers, voorzitter, R. Klaverstijn,  
J. Versleijen, T. de Vrede, Y. Dankfort, 
secretaris

Sectiebestuur Landelijke Omroep
S. ’t Sas, voorzitter , J. Otte, vice-voor-
zitter, N. Erkens,  J. de Graaff ,  
N. de Haan,  N. Heithuis, C. van den 
Heuvel, K. Kooij, D. Oosterbaan,   
L. Abid, S. Pilger, H. Schipperhein,  
M. Doggen,  J. Polderman ,T. Doesborg,  
M. Beumer, E. de Bruin, Z. Hadderingh, 
A. Hagesteijn, B. Ramaker, G. van Om-
men, R. Smith, S. Terpstra, S. Vinken-
vleugel, K. Tangel,  M. Visch, secretaris, 
I. Willemsen, secretaresse 
 
Sectiebestuur Internet-journalisten
P. Olsthoorn, voorzitter, J. van den 
Heuvel, secretaris, E. Bekker, L. van 
Doorn, M. van Gelder, S. van Weerden, 
W. Pittlik, T. Bruning, secretaris 

Sectiebestuur Vers in de Pers
B. van der Wijst, voorzitter; K. Vogel 
(tot 1-8-2009) E. Bijlsma, J. Cohen, 
W. Haan, J. Langstraat, M. de Vries, S. 
Zurhake, E. Speet, secretaris

Sectiebestuur PLUS+
D. Oosterbaan , voorzitter, A. Hoog-
kamer, D. van der Veen, J. van Milten-
burg, T. Posch, M. Visch, secretaris,  
I. Willemsen, secretaresse

Afdelingsbesturen
Limburg
T. Doesborg, voorzitter, J. Bouten, 
secretaris, W. Wagenvoort, penning-
meester, E. van Dorst, F. Bergers
Midden-Nederland
J. Zinken, voorzitter/secretaris
Rotterdam
J. Roodenburg, voorzitter,  
J. Kok, secretaris, J. Postma, penning-
meester

Delegaties
Onderhandelingsdelegatie CAO 
Dagbladjournalisten 
W. Pennewaard, voorzitter; B. de Jong; 
T. Kits; F. Poelman; G. ten Bosch; T. 
Meens; B. Rootsaert, secretaris

Onderhandelingsdelegatie CAO ANP 
K. Schaepman, voorzitter, H. van Lier-
op, G. Hendriksen, M. Visch, secretaris, 
I. Willemsen, secretaresse

Onderhandelingsdelegatie Huis-
aan-huisbladjournalisten
P. Nefkens, voorzitter, P. Nijenhuis,  
G. Wilkens, Y. Dankfort, secretaris,  
I. Willemsen, secretaresse

Onderhandelingsdelegatie  
Nieuwsbladjournalisten
P. Nefkens, voorzitter, A. van der Velde, 
Y. Dankfort, secretaris, I. Willemsen, 
secretaresse

Onderhandelingsdelegatie CAO  
Publiekstijdschriften en Opinie-
weekbladjournalisten
R. Nods, voorzitter (sinds 1-12-2009); 
J. Reichart, H. Botje, A. van Vliet, K. 
Vogel (sinds 1-12-2009), Y. Dankfort, 
secretaris

Bestuur Werkgelegenheidsfonds 
CAO Vaktijdschriftjournalisten
Y. Dankfort, secretaris

Onderhandelingsdelegatie CAO 
Vaktijdschriftjournalisten
J..Everaers, voorzitter, J. Versleijen, R.. 
Klaverstijn, T. de Vrede, Y. Dankfort, 
secretaris

Onderhandelaar CAO Veronica 
Uitgeverij
Y. Dankfort

Bestuur Fonds Kinderopvang 
Nieuwsbladjournalisten
Y. Dankfort 

Bestuur Fonds Kinderopvang  
Vaktijdschrift-, Publiekstijdschrift- 
en Opinieweekbladjournalisten
Y. Dankfort, secretaris

Onderhandelingsdelegatie CAO 
Dagbladjournalisten
W. Pennewaard, voorzitter, B. de Jong, 
T. Kits, F. Poelman, M. Visser,  G. ten 
Bosch, T. Meens, B. Rootsaert, secreta-
ris, N. Lhoëst  secretaresse
 
Bestuur Fonds Kinderopvang 
Dagbladjournalisten
B. Rootsaert, Y. Dankfort, R. Schets

Bestuur Prepensioen 
Dagbladjournalisten
B. de Jong,  B. Rootsaert

Onderhandelingsdelegatie CAO 
Publieke Omroep
M. Visch, secretaris
 

november
23  Revu-verslaggever Nick Kivits wordt door de Haagse politierechter vrijgesproken van (uitlokking van) computervrede-

breuk. De NVJ is blij met de vrijspraak.

23  NVJ-leden zijn in overgrote meerderheid akkoord gegaan met het nieuwe sociaal plan LMG/MGL. 

23  Het principeakkoord over een nieuwe CAO bij RTL Nederland is afgestemd door leden van de NVJ en FNV KIEM. Struikel-
blok is de nullijn gedurende de looptijd van de CAO; er komt gedurende die periode niets bij. 

26  De sectie Dagblad van de NVJ roept leden van de Tweede Kamer op om in te stemmen met het voorstel van minister 
Plasterk, waarin geld wordt vrijgemaakt voor het aannemen van jonge journalisten bij kranten- en weekbladredacties. 

30  Een meerderheid van de Kamer is voorstander van de regeling om met overheidsgeld 60 jonge journalisten aan te stel-
len. Als het parlement formeel instemt kan de regeling meteen van start. 
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Redactie-adviesraad Villamedia
A. van Liempt, voorzitter, T. van de 
Meulen, C. Dresselhuys, T. van Ringe-
lesteijn

Secties, beroepsgroepen 
& werkgroepen
NVF, sectie fotojournalisten van de NVJ
vacature, voorzitter; J. de Boer,  
E. Brinkhorst, E. van der Burgt (vanaf 
7-5-2009) E. Jacq, M. Kooren, J. Len-
narts, G. Til, E. Speet, secretaris

Beroepsgroep Sportjournalisten (NSP)
vacature, voorzitter, J. Timmers, vice-
voorzitter, G. Hendriksen, J. de Bruijn, 
R. Fleur, T. Bruning, bestuurslid

Sectiebestuur Dagbladjournalisten
E. Rozendaal, voorzitter, R. Witte, secre-
taris/penningmeester, F. Poelman,
J. van Ginneken, B. de Jong, J. Luichies, 
B. Rootsaert, Secretaris, M.Derks, 
secretaresse

Sectiebestuur Voorlichters
vacature

Sectiebestuur Freelance 
M. Vroomans, voorzitter; J. van 
Ditzhuijzen, M. Genova, R. Schlikker,  
C. van der Ven (tot 1-8-2009), E. Harms, 
L. Roos, H. Reus (vanaf 1-8-2009),  
B.  de Winter (vanaf 1-8-2009),  
E. Speet, secretaris

Sectiebestuur Lokale Media 
P. Nefkens, voorzitter, A. van der Velde, 
W. Monsieurs, G. Wilkens, P. Nijen-
huis, S. van Beest (vanaf 1-9-2009), 
Y. Dankfort, secretaris,  I. Willemsen, 
secretaresse

NVJ-Bestuur
Dagelijks bestuur
H. Elzerman, voorzitter; B. de Jong,  
eerste vice-voorzitter; H. Liefting, 
tweede vice-voorzitter
Algemeen bestuur Leden
H. Elzerman, voorzitter; B. de Jong,  
eerste vice-voorzitter; H. Liefting, 
tweede vice-voorzitter; M. Fuller,  
A. Koerts, P. Nijenhuis, E. Alink, A. 
Naafs, bestuursleden;

Secretariaat
T. Bruning, algemeen secretaris,  
Y. Dankfort, B. Rootsaert,  
E. Speet, M. Visch, secretarissen,  
M. Bolmers, manager intern,  
M. van den Berg, S. van der Galiën,  
P. Oudhoff, Y. Pattiasini, P. van Leeu-
wen, advocaten/juristen, D. Piechocki, 
N. Lhoëst, I. Willemsen, M. Wilms, 
M. Apotheker (t/m 31-03-2009),  
M. Derks (vanaf 20-05-2009) secre-
taressen, W. Verheul, administrateur 
(t/m 31-03-2009),  
E. van Kempen, administrateur (vanaf 
01-03-2009), J. den Besten, J. de Haas-
Baars, F. Elbach (van 03-08-2009 t/m 
30-11-2009), K. ten Pas (van 16-01-
2009 t/m 30-06-2009), I. Staal,  
R. de Vries (t/m  23-06-2009)  
J. Fritschy (vanaf 14-09-2009), admini-
stratie, D. van Eeten, archivaris/webre-
dactie Villamedia, T. van der Laan, E.A. 
Nahumury, telefonistes,  
T. Soetens, R. Warnik, algemene dienst.
Redactie Villamedia
D. Rogmans, L. Nab, F. Oremus, M. Slats, 
J. Wesselius (tot 1-5-2009), T. van de 
Ven, L. Pasveer, N. van Tongeren

Ereleden
A. Abram, H. van den Akker,  
M. de Bok, A. van den Braak  
(overleden 23-12-2009),  
A. van Cortenberghe, J. Herschel, R. 
Hopmans, M. Jansen, F. Kuitenbrou-
wer, E. Mathies, H. Verploeg ,  
K. Schaepman

Verenigingsraad
Sectie Dagbladjournalisten
J. van Ginneken, F.Poelman, 
E. Rozendaal, R. Witte
Sectie Freelance journalisten
M. Vroomans, M. Genova
Sectie Lokale Media
W. Monsieurs, G. Wilkens, 
Sectie Opinietijdschriften
E. Croonenberg, M. Husken
Sectie Voorlichters
vacature
Sectie Vaktijdschriften
M. van Hoorn, 
J. Everaers
Sectie NVF, fotojournalisten van de NVJ
G. Til
Sectie Omroep
D. Oosterbaan, J. Otte, S. ’t Sas,  
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. Timmers 

Wie is wie

13  Honderden journalisten, jong en oud, bezoeken in Den Haag het jubileumfeest van de NVJ, 125-jaar NVJ, in het Foto-
museum. Ook wordt er ter ere van het jubileum een fotoserie gemaakt door Ilvy Njiokiktjien, ‘Journalistiek anno 2009’.

19  Hoofdredacteuren hoeven niet bang te zijn hun onafhankelijkheid te verliezen als ze een bijdrage van de overheid accep-
teren, betogen dagbladsecretaris Bianca Rootsaert en sectievoorzitter Ernst Jan Rozendaal in de Volkskrant.

19  De NVJ stuurt kamerleden haar commentaar op de brief van minister Plasterk over de toekomst van de dagbladsector. 
Werkelijke veranderingen liggen veel meer op het domein van auteursrecht en verdienmodellen met betrekking tot 
internet, luidt ondermeer het commentaar van de NVJ.

23  De Kamer belemmert journalisten in hun werk door het recht op vrije nieuwsgaring in te perken, betogen Maarten 
Bakker en Thomas Bruning. Zij reageren op de Lunshoflezing van kamervoorzitter Verbeet die stelt dat journalisten van 
Kamerdebatten alleen maar wedstrijdverslagen willen maken.
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december
aangekondigde reorganisaties. Bij de redactie van de Volkskrant verdwijnen 20 banen, bij die van Trouw 16. 

11  Bij Media Groep Limburg (MGL) verdwijnen 48 fulltime-banen, waarvan 15 banen op de redactie. De NVJ steunt 
volmondig het protest van ondernemingsraad, redactieraad en redactiecommissie. 

11  Overleg tussen NVJ, FNV, CNV, de Unie en de Centrale Ondernemingsraad met Wegener over een vernieuwend perso-
neelsbeleid heeft geresulteerd in een notitie Sociaal Beleidskader Wegener. 

16  Twaalf beroeps- en belangenorganisaties, waaronder de NVJ en NVF, hebben zich verenigd in het Platform Makers. Dit 
platform is opgericht om de positie van individuele journalisten, auteurs en uitvoerend kunstenaars in Nederland sterk te 
verbeteren. 

18  De NVJ en de personeelsorganen bij de GPD verzoeken het GPD-bestuur duidelijkheid te verschaffen over de samenwer-

Bart Brouwers, hoofdredacteur Sp!ts foto: Ilvy Njiokiktjien
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VUT-fonds Tijdschriftjournalisten
R. Nods, Y. Dankfort, secretaris
VUT-fonds Boeken- en Tijdschrif-
tenuitgeversbedrijf
Y. Dankfort, secretaris
FWG (VUT-fonds voor 
dagbladjournalisten) 
B. Rootsaert, secretaris
FNV Federatieraad
H. 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. Koerts, A. Scherphuis, S. Smulders,  
G. Laan
Stichting Free Voice
Bestuur: H. Verploeg, Raad van toe-
zicht: M. de Bok
Reporters Respond 
C. Schaepman, E. Speet, 
H.  Verploeg
Press Now
H. Elzerman
3 mei Persvrijheiddag comité
J. Koerts, T. Bruning
Commissie Onderwijsfonds Pu-
bliekstijdschriften (COP)
Y.  Dankfort, H. Botje

Stichting Landelijke 
Politieperskaart
B. Nuys, voorzitter, J. de Boer, L. Hes-
kens, D. van Rheenen, E. Speet
Stichting Media Debat
K. de Klein, coördinator, A. Koerts, voor-
zitter, T. Bruning, bestuurslid
Stichting De Zilveren Camera
H. Kouwenhoven, voorzitter,  
W. Crone, secretaris
Raad van Uitvoering CAO  
Dagbladjournalisten
V. Lebesque, A. Maandag, T. Meens,  
leden, B. Rootsaert, secretaris 
Pensioenkamer van de Raad van 
Uitvoering CAO Dagbladen
J. van Miltenburg, M. van Gool, 
B. Rootsaert, secretaris
WGA-hiaat Dagbladjournalisten, 
huis-aan-huisbladjournalisten, 
nieuwsbladen
B. Rootsaert, Y. Dankfort
Bestuur PNO 
(Pensioenfonds Omroep)
D. Oosterbaan, S. Terpstra,   
M. Visch, secretaris  
Raad van Uitvoering CAO 
Publiekstijdschriftjournalisten
Y. Dankfort, secretaris
Raad van Uitvoering CAO  
Opinieweekbladen
Y. Dankfort, secretaris
Raad van Uitvoering CAO  
Nieuwsbladjournalisten
Y. Dankfort, secretaris
Geschillencommissie CAO Vaktijd-
schriftjournalisten
Y. Dankfort, secretaris
Geschillencommissie Huis-aan-
huisbladjournalisten
P. Nijenhuis, W. Monsieurs,  
Y. Dankfort

Onderhandelaar CAO RTL  
Nederland
M. Visch, secretaris

Onderhandelaar CAO AT5
M.  Visch, secretaris 

Vertegenwoordigers in 
andere organen
Raad voor de Journalistiek
D. Koene, secretaris, M. van den Berg, 
plv. secretaris, E. Schulz-Dreher, secre-
taresse.
Stichtingsbestuur: T. Bouwman, 
voorzitter (tot 22-4-2009), A. van Wes-
terloo, voorzitter (vanaf 22-4-2009), 
K. Boonman, secretaris, M. Bolmers, 
ambtelijk secretaris

Stichting Nieuwswaarde 
tot 23 januari 2009
R. Vles, voorzitter, T. Bruning, C. van 
Alten, M. Genova
vanaf 1 februari 2009
Bestuur LIRA Nieuwswaarde  
M. Genova
Bestuur BURAFO T. Bruning

Stichting Reprorecht
V. Lebesque
Stichting Auteursraad
A. van Almelo
Stichting Persvrijheidsfonds
R. Abram, voorzitter, E. Jurgens,  
T. Bruning, M. Henneman, F. Jensma,  
K. Schaepman, A. Visser
Stichting Krant in de Klas
J. Koerts
 

2  Er is opnieuw een principeakkoord bereikt tussen de NVJ, FNV KIEM en de Unie en de directie van RTL Nederland voor 
een tweejarige CAO voor RTL Nederland. 

3  De NVJ werkt aan de voorwaarden waaronder de zogenoemde Plasterk-gelden straks worden toegekend aan dagblad- 
en tijdschriftredacties. De uitvoering van de regeling is gedelegeerd aan de NVJ en Nederlandse Dagbladpers (NDP).

4  Algemeen secretaris Thomas Bruning is van mening dat het oordeel van de Commissie van Toezicht betreffende de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aantoont dat de AIVD niet juist heeft gehandeld in de zaak rond het lekken 
van stukken naar De Telegraaf. 

10  Antoinette Hertsenberg is door het vaktijdschrift Villamedia magazine uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2009. De 
uitreiking van de prijs vindt op 12 januari 2010 plaats in Den Haag.

11  De NVJ voert bij de Volkskrant en Trouw overleg met redactiecommissies, redactieraden en ondernemingsraden over de 
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er king tussen de persbureaus GPD en ANP. Hierbij zullen 19 banen verloren gaan. De NVJ zet grote vraagtekens bij de 

besluitvorming van het GPD-bestuur en de -leden.

21  In een brief vragen de ministers Gerda Verburg (LNV) en Ab Klink (Volksgezondheid) de media ‘met enige terughou-
dendheid’ te berichten over de ruiming van 40.000 geiten in verband met de Q-koorts. De NVJ vindt dat verslag zich 
niet laat beperken tot een enkelvoudig camerabezoek aan één van de besmette bedrijven.

21  De NVJ steunt het verzoek van journalist Marcel Metze aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat om 
volledige opening van zaken te geven omtrent zijn boek over Rijkswaterstaat. De top van Rijkswaterstaat wil het boek 
niet publiceren tenzij er een andere versie komt.

22  De termijn waarop bedrijven zich kunnen aanmelden voor de Stimuleringsregeling OCW, de zogenoemde Plasterk-
regeling, is uitgesteld. In verband met de vele uitzonderingsbepalingen die gelden, zijn de NVJ, NDP en het Stimulerings-
fonds voor de Pers nog druk doende met de invulling van de regeling en de voorwaarden. 

24  Op 94-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Schijndel Toon van den Braak overleden. Hij was in de jaren 1979 en 1980 
waarnemend hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Tussen 1973 en 1979 was Toon van den Braak bestuurslid van 
de NVJ en tevens oudste erelid. 

24  De NVJ is tevreden met het oordeel van de kortgeding-rechter over de publicatie van vertrouwelijke stukken van DNB op 
de website van RTL. De rechter heeft in de optiek van de NVJ terecht het journalistieke belang zwaarder gewogen dan 
het belang van DNB en de eis tot verwijdering van de stukken afgewezen.
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