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Verandering
Overal en op elk moment is het nieuws opvraagbaar en de
vraag naar content is nog nooit zo groot geweest als nu.
Media en mediamakers veranderen en de NVJ verandert
mee. 
De foto-impressie van Gerard Til op pagina 4, 7 en 21 laat 
de veranderingen van het vak en het beroep zien.

Colofon

Inhoud
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Het jaar 2010 levert een grote paradox op. Het kabinet
Rutte is vooral door de gedoogsteun van de PVV een rijke
bron van journalistieke werkgelegenheid, maar datzelfde
kabinet staat ook garant voor een forse aantasting 
van  diezelfde werkgelegenheid, in het bijzonder bij de
 publieke omroep. 

Aanvankelijk zijn de effecten van de beleidsvoornemens niet zo
duidelijk, er moest nog veel worden ingevuld, maar inmiddels
weten we dat de omroepen zich straks zullen ontdoen, van wat
in verhullend taalgebruik, de flexibele schil heet. Er zullen
 honderden freelancers, zzp’ers en vrije producenten op straat
komen te staan. Met weinig perspectief, want er mag dan
sprake zijn van een licht economische herstel, elders in ons
mooie vakgebied is schraalhans nog steeds keukenmeester.

Wat vooral stoort, is het hoge rancunegehalte, de weerzin tegen
de als ‘linkse hobby’ weggehoonde kunst- en cultuur en de
 onzuivere motieven waarmee een oud-medewerker van de
 Wereldomroep in zijn rol als Kamerlid zijn voormalige werkgever
te grazen probeert te nemen. 

Kennismakingsgesprek
Gelukkig is de ‘tone of voice’ in het kennismakingsgesprek met
de nieuwe minister van OCW, Marja van Bijsterveldt, heel wat
prettiger geweest. Weliswaar heeft zij, binnen de grenzen van
het regeer- en gedoogakkoord, weinig te bieden. Maar zij toont
zich zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de media,
 inclusief de kranten en zij staat als CDA-bewindsvrouwe in de
traditie van een partij die door de jaren heen de brede,
 onafhankelijke omroep heeft verdedigd. Natuurlijk zal nog
 moeten blijken of dat iets oplevert, maar het klinkt toch anders
dan de  denigrerende taal waarmee elders in Den Haag de

 beleidsvoornemens met betrekking tot de publieke omroep,
kunst en cultuur doorgaans worden vergezeld.

Kabel
De NVJ staat voor een gezond economisch persklimaat en voor
een adequate wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van
de auteursrechten en de distributiemarkt. Maar daar stuiten we
opnieuw op een paradox. Het is veel lucratiever om een
 programma over de kabel te verspreiden dan zo’n programma te
maken. Van de bedragen die de kabelaars binnenhalen, zien de
mediabedrijven en de makers weinig of niets terug. Ziggo staat
voor zeven miljard euro in de etalage, zeven keer meer dan
SBS6. Het is appels met peren vergelijken, maar toch wringt er
iets. De verdeling van de opbrengsten kan best wat eerlijker.

Zijn er nog successen te melden? Zeker wel. Een goed
 voorbeeld is de aankondiging van het ministerie van  Justitie dat
er voortaan eerst toestemming aan de rechter-commissaris zal
worden gevraagd, alvorens er bij
redacties wordt binnengevallen.
Het lukraak vorderen van com-
puters, banden of documenten is
verleden tijd. Zo heeft 2011,
dankzij de uitspraak van het
 Europese Hof inzake de inval 
bij Autoweek, een goed begin
 gekregen.

Huub Elzerman
voorzitter NVJ

Van de voorzitter

Paradox
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Mediabeleid en journalistiek anno 2010:
– gaan over jonge journalisten die in

groten getale van de journalisten -
opleidingen komen, maar bij dag- en
weekbladen niet aan de bak komen;

– gaan over redacties die vergrijzen,
omdat er al jaren vacaturestops zijn;

– gaan over raadszalen waar geen
 lokale journalist meer te bekennen 
is, omdat de regionale en lokale
 redacties kaal bezuinigd zijn;

– gaan over gebrek aan journalistieke
vernieuwing, de (bijna) onmogelijkheid
om met nieuws digitaal geld te
 verdienen;

– gaan over freelancers die steeds meer
commercieel opdrachtenwerk doen
om redelijk rond te kunnen komen;

– gaan over journalistieke kaalslag waar
vooralsnog geen serieus alternatief
voor is, want je brood verdienen met
een journalistiek blog of een lokale
nieuwssite is nog altijd weinigen
 gegeven. 

Kortom, het is de hoogste tijd om de
 onafhankelijke journalistiek met gerichte
maatregelen te steunen, breder dan
 alleen via de publieke omroep.

Acht miljoen
De NVJ maakt zich in 2010 sterk voor
steun in crisistijden. Haar pleidooi wordt

bevestigd in het rapport van de com -
missie Brinkman en krijgt brede steun
van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, Ronald Plasterk en Tweede
Kamer. Er volgen concrete afspraken. 
Zo wordt er acht miljoen euro beschik-
baar gesteld voor innovatie en vier
 miljoen euro voor de instroom van jonge
journalisten. 

Nieuw kabinet
Met de komst van een nieuw kabinet in
oktober 2010 dooft dit kleine lichtpuntje
abrupt. Daar waar met minimale mid -
delen steun voor de media op gang lijkt
te komen, wordt de belangrijkste pijler
onder het mediabeleid, het in stand
 houden van een goede onafhankelijke
publieke omroep, bruut omver getrapt.
Tweehonderd miljoen euro minder voor
de publieke omroep, kondigt het kabinet
stoer aan. 
Hoogste tijd dus om ten strijde te  trekken
met een actiewebsite, omroepbijeen-
komsten, een brandbrief en een bezoek
aan minister Van Bijsterveldt. In de loop
van 2011 zullen daar bezoeken aan de
nieuwe woordvoerders in de Tweede
Kamer op volgen om te praten over de
onterecht zware bezuinigingen op de
 omroep en het uitblijven van concrete
maatregelen om regionale en  lokale pers
overeind te houden. Daarbovenop komt

een waslijst aan andere  wensen aan de
orde: een betere Wet openbaarheid van
bestuur (Wob),  auteurscontractenrecht,
de wet op de  bronbescherming en
 toegang tot alarmeringssysteem C2000
voor de journalistiek. 
Hoewel het voor de journalistiek vaak het
beste werkt als de overheid zich zo min
mogelijk met haar werk bemoeit, blijft er
in Den Haag heel veel werk te verrichten.

Thomas Bruning
algemeen secretaris NVJ

Mediabeleid

Ten strijde
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Arbeidsvoorwaardenbeleid

Modernisering en vitalisering
De NVJ heeft 2010 uitgeroepen tot het jaar van de ommekeer.
Werk en scholing zijn belangrijke onderwerpen, zo ook
 modernisering van de arbeidsvoorwaarden. 
Het venijn van de economische crisis doet zich in volle hevigheid
voelen. Soberheid is dan ook het kenmerk voor het algemeen
arbeidsvoorwaardenbeleid 2010. Tegelijkertijd is vanaf dat
 moment verbetering van de vitaliteit in de journalistieke sector
een speerpunt. De NVJ is bereid om daarvoor offers te brengen.
Maar alleen als ook bedrijven bereid zijn om volop te investeren
in de nieuwe toekomst. 
Soberheid voor het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid ziet de
NVJ als de grootste uitnodiging om te investeren in een vitale
journalistieke branche. Daarom zet de NVJ ook vol in op
 modernisering, flexibilisering en vitalisering van de journalistieke
sectoren. Het is de NVJ een zorg en het zou de werkgevers een
grote zorg moeten zijn.
De NVJ wil ook voor de toekomst investeren in werk en in
 arbeidsvoorwaarden die prettig werken mogelijk maken. De
NVJ nodigt werkgevers uit om mee te doen in het stimuleren

van  journalistieke creativiteit.
Want deze is het fundament voor
succes met mediaproducten, of
het nu papier is of radio, televisie
of internet. 

Vitaliteit
Werk en scholing blijven van het
grootste belang. Waar nu sprake
is van een grote uitstroom aan
journalisten, wordt het de hoogste
tijd om met jong talent te zorgen
voor nieuwe vitaliteit. De NVJ
maakt zich sterk voor instroom-

projecten in alle sectoren om nieuwe journalisten aan werk te
helpen. 
Het is de NVJ een grote zorg dat er zo weinig banen worden
 geschapen voor nieuw journalistiek talent. Van nieuwe  werk -
gelegenheid is amper sprake. Dit moet anders, want er is sprake
van ernstige verstoring op de arbeidsmarkt in de mediasector.
Onder andere vergrijzing en te weinig vacatures spelen daarbij
een grote rol. 
De NVJ heeft met Villamedia al de grootste vacaturebank voor
journalistieke arbeid, maar de NVJ biedt ook loopbaanbegelei-
ding met de Academy. Deze moet een manifeste rol krijgen bij
opleiding en coaching van jong en ouder journalistiek talent.
Want we zien dat voor goed opgeleide, breed inzetbare en flexi-
bele werknemers een prachtige toekomst ligt in de journalistiek.

Leeftijdsbewust loopbaanbeleid
Een journalistieke loopbaan moet een uitdaging zijn. Tussen de
leeftijden van 20 en 65 jaar moet het mogelijk zijn om voldoende
kansen op werk te hebben. Leeftijdsbewust loopbaanbeleid
biedt de mogelijkheden om in elke leeftijdsfase een evenwicht te
vinden tussen werk, inkomen en vrije tijd. Een andere inzet van
huidige onderdelen uit de arbeidsvoorwaarden zoals senioren-
dagen is daarbij mogelijk. Ook flexibilisering en/of verlenging
van de arbeidsduur is een optie. In verschillende CAO’s (omroep)
zijn hierover al afspraken gemaakt, bij andere (dagblad) is het
overleg over modernisering gaande. 
Modernisering van arbeidsvoorwaarden is nodig, nu de snelle
veranderingen met multimedia elkaar zo snel opvolgen. Het
vraagt meer flexibilisering in werktijden, in inzetbaarheid,
 carrièreverloop en mobiliteit. Dit betekent niet automatisch
 verslechteringen. De verruiming is tegelijk een uitdaging voor 
al diegenen die zekerheden en een toekomst zoeken in de 
journalistiek. De NVJ helpt hen. 

Bert de Jong
eerste vice-voorzitter NVJ
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De Britse smaadwetgeving
tast wereldwijd de pers -
vrijheid aan, zo waarschuwt
Peter Noorlander in de jaar-
lijkse Persvrijheidlezing op 
3 mei 2010. Dit jaar staat de
lezing in het teken van het
thema ‘publish and don’t 
be dammed’. Noorlander is
 directeur van het in Londen
gevestigde Media Legal
 Defence Initiative, de organi-
satie die journalisten juridisch
bijstaat. Deze journalisten
raken in problemen door
smaadzaken die worden aan-
gespannen door multinatio-
nals of rijke sjeiks. 

De Britse smaadwetgeving,
die stamt uit de negentiende
eeuw, raakt niet alleen jour-
nalisten in Groot-Brittannië
maar ook journalisten en
 wetenschappers over de 
hele wereld, omdat hiermee
 publicatieverboden wereld-
wijd kunnen worden afge-
dwongen. De schatting is dat
er in 2010 tussen de 100 en
150 publicatieverboden van
kracht zijn. Dat dit mogelijk is
komt doordat buitenlandse
eisers naar de Britse rechter
kunnen stappen om buiten-
landse publicaties aan te
 klagen, alleen al omdat de

 artikelen in Groot-Brittannië
te downloaden zijn. 

De Britse rechter staat
 welwillend tegenover dege-
nen die de zaak aanspannen,
aldus Noorlander. Beklaag-
den kunnen zich moeilijk
 verweren, alleen al vanwege
de waanzinnig hoge kosten
van advocaten, zo’n 400
Britse pond per uur. Die kos-
ten verdubbelen bovendien
als de beklaagde verliest. De
Oxford University berekende
in 2008 dat de verdediging
van een smaadzaak in Groot-
Brittannië 140 keer zo duur is

dan elders. ‘Publish and be
bankrupted’ kun je daarom
beter zeggen, aldus Peter
Noorlander. Een van de kwa-
lijke gevolgen is dat sommige
buitenlandse websites in
Groot-Brittannië niet meer te
zien zijn.

De jaarlijkse Persvrijheidle-
zing op 3 mei – de Internatio-
nale Dag van de Persvrijheid
– wordt georganiseerd door
de Nederlandse Dagbladpers
(NDP), het Persmuseum, de
NVJ, FreeVoice, Press Now,
Radio Nederland Wereld -
omroep (RNW) en RNTC.

De NVJ vraagt criminologisch onderzoekers Frank Bovenkerk
en Marjolein Odekerken onderzoek te doen naar de aard en
 omvang van de beperking van de persvrijheid door de overheid.
Dit vormt een voortzetting van het onderzoek dat de NVJ een
jaar eerder liet doen naar het hinderen van de uitoefening van
het journalistieke beroep door buurtbewoners. 
Aan het onderzoek ‘Stop! Politie’ werken 464 journalisten mee.
Maar liefst 247 respondenten antwoorden dat zij geweld of
 intimidatie van de kant van de politie en particuliere beveiligers
hebben ondervonden en bij 128 van hen is dat vijf maal of 
vaker overkomen. Het meest zorgelijke is dat 194 journalisten

bevestigend antwoorden op de vraag of zij zich daardoor  hebben
laten beperken in de uitoefening van hun beroep.
De vraag of dit veel of weinig is, laat zich niet beantwoorden
zonder een duidelijke maatstaf. Ten opzichte van het grote
 aantal (gespannen) situaties waarin zo’n groot aantal beroeps-
beoefenaren in de loop van een jaar met elkaar potentieel met
elkaar in conflict kunnen geraken, is het misschien niet zoveel.
Het is echter onmogelijk om de situatie te vergelijken omdat dit
het eerste onderzoek hiernaar is. Per saldo kan de conclusie
niet anders luiden dan nogal prozaisch te constateren dat er
 inderdaad sprake is van een probleem, aldus de onderzoekers.

Persvrijheidlezing 2010

Stop! Politie
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In 2010 verschijnt de eerste Nationale Persvrijheidsmonitor,
waarin de stand van zaken met betrekking tot de persvrijheid in
Nederland wordt blootgelegd. Op 3 mei, de Dag van de Persvrij-
heid, wordt de Persvrijheidsmonitor gepresenteerd door Wouter
Hins, hoogleraar mediarecht aan de Universiteit van Leiden. 
Vergeleken met veel andere landen lijkt het met de bewegings-
vrijheid van de media in Nederland prima voor elkaar. Toch is er
ruimte voor scepsis. De onderzoekers signaleren dat Nederland
qua wetgeving in Europa achterop raakt. De Wob is aan
 modernisering toe. Vroeger stond Nederland bekend als

 voorvechter van meer openbaarheid van bestuur, tegenwoordig
lijkt ons land door de Raad van Europa op sleeptouw genomen
te moeten  worden, aldus de onderzoekers. Er moet een betere
wettelijke regeling komen voor het recht op bronbescherming,
met daarin ook waarborgen tegen inbeslagneming van
 journalistiek materiaal, doorzoekingen en telefoontaps. Ook hier
biedt Europa inspiratie.
Initiatiefnemer Stichting Persvrijheidsfonds wil, met steun van het
Stimuleringsfonds voor de Pers, van deze monitor een jaarlijkse
traditie maken.

Met regelmaat verhinderen
de politie en het Openbaar
Ministerie de pers hun werk
te laten doen. Dat varieert
van het oproepen van jour -
nalisten als getuigen tot het
in beslag nemen en wissen
van materiaal, huiszoekingen
op redacties en (dreiging
met) arrestatie.

Twee principiële zaken:
– De Telegraaf/AIVD. De
Telegraaf publiceert in maart
en juni 2009 artikelen waar-
van de inlichtingendienst
AIVD vaststelt dat informatie
moet zijn gelekt vanuit de
AIVD naar journalisten van De
Telegraaf. De dienst maakt
gebruik van haar bijzondere
bevoegdheden om telefoons

af te luisteren. De NVJ
spreekt schande van deze
actie en steunt de  Telegraaf
en journaliste Jolanda van
der Graaf in de gang naar de
rechter. De rechtbank bepaalt
in juli 2009 dat de AIVD 
het afluisteren moet staken.
Eind januari 2010 stelt de
Commissie van Toezicht op
de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten vast dat Van
der Graaf ten onrechte was
afgeluisterd. In juli 2010
spreekt de Haarlemse rech-
ter de twee medewerkers
van de AIVD vrij. De Haar-
lemse rechtbank benadrukt
het belang van een vrije pers
in een democratische samen-
leving en dus ook van het
recht van journalisten om hun

bronnen geheim te houden. 

– Autoweek. Op 12 januari
2002 maakt een journalist
van AutoWeek (Sanoma)
 foto’s van een illegale straat-
race in Hoorn, onder toezeg-
ging van anonimiteit aan de
deelnemers. Door inbeslag-
name wordt die afspraak
 geschonden. De vraag is of
dit geen ongeoorloofde in-
breuk maakt op de journalis-
tieke bronbescherming. De
Kleine Kamer van het Euro-
pese Hof oordeelt in 2009 in
het voordeel van de Neder-
landse staat. Met steun van
de NVJ en geld bijeen -
gebracht door het Persvrij-
heidsfonds besluit Sanoma in
hoger beroep te gaan bij de

Grote Kamer van het Euro-
pese Hof voor de Rechten
van de Mens (EHRM). Op 
14 september 2010 oordeelt
het Hof dat Nederland de vrij-
heid van meningsuiting, zoals
vastgelegd in artikel 10 van
het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens, heeft
beperkt door AutoWeek te
dwingen foto’s af te staan.
Op 11 november zegt procu-
reur-generaal Harm Brouwer,
in een NVJ-debat over bron-
bescherming, dat justitie in
het vervolg eerst toestem-
ming vraagt aan de rechter-
commissaris, voordat bij
journalisten of hun werkgever
een vordering tot het in
 beslag nemen van materiaal
wordt ingediend. 

Persvrijheidsmonitor 2010

Inbreuk bronbescherming
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Hans Verploeg: een mooi mens
In de loop van 1980 trad er op het NVJ-kantoor in  Amsterdam
een schuchtere Zeeuw aan. Een beetje de kat uit de boom
 kijkend, een tikje argwanend. Maar dat duurde niet lang. Hans
Verploeg ontwikkelde zich binnen de kortste keren tot de
 onbetwiste leider van de NVJ. Dertig jaar later lezen we in de
overlijdensberichten over een gepassioneerd voorvechter van
het vrije woord, een bevlogen mens, soms dwars, altijd
 humorvol. Hij stond aan de wieg van Free Voice en Press Now,
was actief in de International Federation of Journalists, in de
Stichting Raad voor de Journalistiek, het Persinstituut, de
 federatieraad van de FNV, het Centrum voor Communicatie
en Journalistiek - de lijst is bij lange na niet compleet - maar
voor alles was hij het gezicht van de Nederlandse Vereniging
van Journalisten. Vijfentwintig jaar was hij op zijn post als
 stuwende kracht - en vaak als kundig coach - achter het
 bestuur, als teamleider op het secretariaat en als belangen-
behartiger achter vele onderhandelingstafels. Een ware spin in
het web,  iemand die tot in details zijn invloed deed gelden als
het maar ging over journalisten en het wel en wee van de
 vereniging. 

Wie hem van nabij kende wist dat er achter die soms stugge,
dwarse, zeer sportieve Zeeuw een ander mens schuil ging, vol
humor, ironie en zelfspot. Iemand die gevoelig en hulpvaardig
kon zijn, iemand die zich niet alleen bekommerde om het leed
in de wereld, maar ook om het leed van heel dichtbij. Hij was,
zoals in het overlijdensbericht van de NVJ staat: ‘een mooi
mens’. 

We gedenken Hans als een goed mens, een onvermoeibare
medestrijder en vooral als een trouwe vriend.

Huub Elzerman
voorzitter NVJ

Hans Verploeg 
14 maart 1945 – 25 mei 2010
Hans Verploeg werd in 1980 benoemd tot algemeen secretaris
van de NVJ en zou er blijven tot oktober 2005. Onder zijn leiding
groeide de NVJ van een typische vakbond tot een grote
 beroepsgebonden belangenbehartiger. Tussen 1980 en 2000
verdubbelde de NVJ in omvang, het aantal zelfstandige leden
verviervoudigde. Hans Verploeg sneed mensenrechtenissues
aan, de problematiek van persconcentraties, persvrijheid en de
veiligheid van journalisten. Hij was in 1986 een van de

 oprichters van Free
Voice, de organisatie die
onafhankelijke media -
organisaties in ver -
schillende werelddelen
ondersteunt. Vanaf 2000
tot zijn dood was hij
 actief voorzitter van Free
Voice. Van 1995 tot 2001
was hij tevens actief als
penningmeester bij de
IFJ (International Federa-
tion of Journalists). In
1993-1994 was hij
 medeoprichter van Press
Now ten behoeve van
hulp aan media op de
Balkan. Ook was Hans

Verploeg secretaris/penningmeester van de humanitaire
 stichting Reporters Respond. Tot 1 september 2009 was hij
commissaris van AD-Nieuws media. 
In 1997 werd Verploeg koninklijk onderscheiden voor zijn werk
ten behoeve van de persvrijheid, nationaal en internationaal. 
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Wetsvoorstel 
Auteursrechten

Onoverdraagbaarheid
 auteursrecht bij leven
De auteursrechten van de individuele
maker zijn niet meer overdraagbaar,
 zolang hij of zij leeft. Wel kan de maker
een beperkte of exclusieve licentie
geven, die opgezegd kan worden. 

Opzegbaarheid exclusieve
licentie
In de wet wordt opgenomen dat de
 individuele maker een langdurige
 exclusieve licentie na telkens vijf jaar
 geheel of gedeeltelijk kan opzeggen. Bij
langdurige licenties is de kans aanwezig
dat de opdrachtgever niets meer doet met
het werk en met deze maatregel heeft de
maker een sterk middel in  handen om
samen met de exploitant na te gaan of 
zijn werk optimaal wordt geëxploiteerd. 
De NVJ tekent hierbij wel aan dat 
deze  periode voor journalisten en foto -

journalisten korter zou moeten zijn omdat
(foto)nieuws beperkter houdbaar is. 

Billijke vergoeding en col-
lectieve onderhandelingen
De individuele maker heeft bij een
 exclusieve licentie recht op een billijke
vergoeding. Deze kan door organisaties
van makers worden uitonderhandeld met
(verenigingen van) exploitanten. De NVJ
is echter van mening dat het aan een
middel ontbreekt om de collectieve
 onderhandelingen kracht bij te zetten. 

Non-usus bepaling
De maker kan zijn licentie intrekken als
blijkt dat zijn werk niet meer wordt
 geëxploiteerd. Tot nu toe was het niet
 altijd mogelijk om contractueel te
 bepalen dat een werk bij niet of
 onvoldoende gebruik terug kan komen
bij de maker.

Bestseller-clausule
De maker heeft recht om de eerder
overeengekomen prijs te herzien als
blijkt dat het werk een groot succes is en
de ontvangen vergoeding disproportio-
neel is. Zowel de bestseller-clausule als
de non-usus bepaling acht de NVJ van
belang voor freelancers, bijvoorbeeld bij
herplaatsing van hetzelfde materiaal.
Mede gezien de tendens dat verschil-
lende krantenorganisaties in handen
komen van ‘fusiegroepen’ is de  bes t -
seller clausule onontbeerlijk.

Het voorstel ligt ter beoordeling van de
ministeries en wacht op reactie vanuit
het kabinet en staatssecretaris Teeven.
Platform Makers is inmiddels verworden
tot een stichting, waarbinnen de NVJ
een kwaliteitszetel heeft om het
 journalistiek belang te borgen.

In 2010 verschijnt het langverwachte wetsontwerp auteurs -
contractenrecht. Het wetsvoorstel beoogt een daadwerkelijke
versterking van de positie van individuele makers, aldus de NVJ. 

De machtspositie van mediaondernemingen is steeds groter
 geworden, waardoor de onderhandelingspositie van individuele
journalisten over auteursrechten vrijwel onmogelijk wordt.

 Gezond ondernemerschap valt of staat met een rechtvaardige
wetgeving. De NVJ zal zich samen met stichting Platform
 Makers inspannen om dit wetsvoorstel werkelijkheid te laten
worden. 

Hieronder de belangrijkste maatregelen uit het voorstel met
commentaar van de NVJ:



NVJ Vereniging & secretariaat

Het jaar 2010 staat voor de vereniging in het teken van het
 uitzetten van een nieuwe strategische lijn voor de komende
jaren. De toekomst van de NVJ is een sterk NVJ met een
scherp profiel, opkomend voor de unieke waarde van het
 journalistieke vak en de essentiële voorwaarden die daarvoor
nodig zijn op ideëel, collectief en individueel niveau. Dit alles zal
tot uiting komen in vier taakvelden:

Overkoepelende en ideële taken – mediabeleid,
 persvrijheid, auteursrecht, veiligheid;
Collectieve taken – CAO, pensioen, modelcontracten;
Individuele steun en voordeel – juridische hulp, training en
scholing, diensten en services;
De werkorganisatie – ondersteuning, ICT, financiën,
 ledenadministratie.

De kernwaarden van de NVJ zijn: een beroepsorganisatie met
vakbondstrekjes; pal voor beroepseer en beroepstrots;
 ondersteunen van professionals die werken in de markt van
informatieve productie; bewaken van hun meerwaarde en
 onafhankelijkheid. Op die kernwaarden wil de NVJ groeien en
haar positie behouden. Daarvoor is een sterke, gedeelde visie
nodig, en een scherp profiel.

Andere indeling
In de nieuwe strategie zal de beroepsvereniging een andere
indeling voorstaan. De situatie is nu een sterke segmentering
op leeftijd, contractvorm en type bedrijf. Dit leidt tot
 fragmentatie en minder effectief werken. In de nieuwe vorm
komt er een indeling van de vier taakvelden met een andere,
meer gebundelde rol voor de NVJ-secties. De services  worden
zodanig georganiseerd dat ze niet meer voor uitsluitend een
sectie Freelance of een sectie Dagblad toegankelijk zijn, maar

dat de hele vereniging hiervan kan profiteren. De secties zoals
nu zullen blijven bestaan, maar gaan wel meer met elkaar
delen. 
Daarnaast kijkt de NVJ ook verder dan alleen haar leden. Op
termijn worden gradaties van dienstverlening en service tegen
betaling mogelijk gemaakt voor andere organisaties en  
niet-leden. Het streven is om in 2013 de servicekant te
 verzelfstandigen en meer klanten te trekken voor die services.
De NVJ wil ook meer leden aan zich binden, een hogere
 organisatiegraad bereiken en de zichtbaarheid vergroten als
voorvechter van het journalistieke vak.

Nieuwe strategische lijn

Totaal aantal NVJ-leden: 8.184 (-2,2%)*
*Hieronder vallen tevens: internet + kabelkranten (132; -3,6%),
voorlichters (78; -1,3%), studenten (426, +9,0%); 
diversen (465; +4,3%).

In ’t nieuws
De NVJ komt in 2010 in 2.610 nieuwsberichten voor. Dit is iets
meer dan in 2009 (2.601). (bron: Mediascan FNV)

Omroep: 11,4% 

Lokale Media: 3% 

Tijdschriften: 9,6% Persbureaus: 1,5% 

Freelance: 
25,9% 

NVF: 8,7% 

Diversen: 
13,5%

Dagblad: 26,5%
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Speerpunten 
Daar waar journalistiek arbeid verdwijnt, zet de sectie Omroep fors in
op van-werk-naar-werk-regelingen. Extra aandacht wordt besteed aan
freelancers en werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 
In 2010 verloopt een aantal CAO’s. Uitgangspunten zijn minimaal
 koopkrachtbehoud, behoud van werkgelegenheid en werkdruk -
verlaging. De sectie organiseert, deels in samenwerking met andere
secties, vakinhoudelijke debatten, regionale bijeenkomsten en
 bijeenkomsten voor redactieraden en ondernemingsraden.

Activiteiten 
• Debat ‘We sluiten de luiken’ over buitenlandjournalistiek en de  positie

van correspondenten (4 maart)
• ‘Rondje’ regionale omroepen

Sociaal Plannen 
• Sociaal Plan Publieke Omroep

Looptijd: 01-06-2010 t/m 30-06-2010

CAO overzicht 
• CAO Publieke Omroep

Looptijd: 01-04-2009 t/m 31-12-2010
Loonontwikkeling: 1% per 1 april 2009; 1% per 1 januari 2010

• CAO SBS Productions
Looptijd: 2010 en 2011
Loonontwikkeling: 1,5% per 1 januari 2010

• CAO RTL Nederland
Looptijd: 2009 en 2010
Loonontwikkeling: geen structurele salarisverhoging; incidentele
 salarisverhoging 1% 2010 afhankelijk van netto bedrijfsresultaat.

Leden sectie Omroep:
Aantal 2010: 929 (-2,0%)

Sectie Omroep

Speerpunten 
De sectie Dagblad streeft naar een harmonisering van arbeids -
voorwaarden in aanloop naar één CAO. Naar aanleiding van het
 rapport van de commissie Brinkman organiseert de sectie discussies
over ondermeer de toekomst van de regionale journalistiek en nieuwe
verdienmodellen in de dagbladsector. Conform de CAO-afspraak wordt
een tevredenheidsonderzoek uitgezet naar het functioneren van de
beoordelingssystematiek Dagbladen.

Activiteiten 
• Sectie Dagblad is medevormgever van de zogenoemde Plasterk-

 regeling die het mogelijk maakt dat jonge journalisten in 2010 en
2011 ervaring kunnen opdoen bij dagbladen en opinieweekbladen

• Debat ‘Toekomst journalistiek in de regio’ (3 juni)
• Bijeenkomst ‘Kranten laten geld liggen’ (1 juli)

Sociaal Plannen 
• Sociaal Plan NDC

Looptijd: t/m 31-12-2010
• Sociaal Plan TMG

Looptijd: t/m 31-12-2011
• Sociaal Plan Wegener: de moeizame onderhandelingen over een

nieuw sociaal beleidskader worden na de zomer opgeschort. Dit is
een rechtstreeks gevolg van de interne perikelen bij Wegener na het
onverwachte vertrek van topman Joop Munsterman. Wegener zegt
toe in voorkomende gevallen alsnog in de geest van het reeds
 afgelopen Sociaal Plan Delta te handelen. 

CAO overzicht
• CAO Dagbladjournalisten

Looptijd: 01-04-2009 t/m 31-12-2010
Loonontwikkeling: eenmalige uitkering van 1,4% 2009-2010.
 Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen en
 salarisschalen niet verhoogd. 

Leden sectie Dagblad:
Aantal 2010: 2.171 (-6,6%)

Sectie Dagblad
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NVJ Vereniging & secretariaat

Speerpunten 2010
De sectie Tijdschriften wil toe naar een gezamenlijke CAO
 Tijdschriften. Met betrekking tot de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten
wordt gekozen voor de integratie met de CAO Publiekstijdschrift- en
Opiniebladjournalisten. Dit gebeurt ondermeer door het onderliggende
functiewaarderingssysteem/beloningssysteem te integreren.
Overige kernpunten zijn het initiëren van instroom/kennismakings-
projecten en het promoten van het redactiestatuut door voorlichting te
geven aan redactieraden.

CAO overzicht
• CAO Publieks- en Opinietijdschriften

Looptijd: 01-07-2009 t/m 31-03-2011
Loonontwikkeling: geen structurele verhoging. Journalisten die op
1 juli 2010 in dienst zijn ontvangen eenmalige uitkering van 1%.
Journalisten die na 1 juli 2009 in dienst zijn getreden, ontvangen
eenmalige uitkering naar rato.

• CAO Vaktijdschriftjournalisten 
Looptijd: 01-04-2009 t/m 31-12-2010
Loonontwikkeling: eenmalig 0,5% per 1 januari 2009
Geen structurele verhoging

• CAO Veronica Uitgeverij 
Looptijd: 01-01-2010 t/m 31-12-2010
Loonontwikkeling: structureel 1,5%

Leden sectie Tijdschriften:
Aantal 2010: 784 (-7,1%)

Sectie Tijdschriften

Speerpunten 
De sectie Lokale Media, voortgekomen uit de secties Huis-aan-
huisblad- en Nieuwsbladjournalisten, ambieert een gezamenlijke CAO
Lokale Media. Om die reden worden de CAO voor Huis-aan-huis -
bladjournalisten en de CAO voor Nieuwsbladjournalisten door  dezelfde
onderhandelingsdelegatie uitonderhandeld. Los van de integratie van
beide CAO’s wordt ook gekeken naar de inpassing van het functie-
waarderingssysteem van de CAO Dagbladen.
De ontwikkeling van het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid zal vorm
worden gegeven. Een onderzoeksbureau inventariseert de specifieke
behoeften van de lokale mediajournalisten. Verder wordt gekeken naar
het gebruik van de huidige faciliteiten die in de CAO staan opgenomen.

CAO overzicht
• CAO Huis-aan-huisbladjournalisten 

Looptijd: 01-01-2010 t/m 31-03-2012
Loonontwikkeling: structureel 0,5% per 1 april 2011; 
0,5% per 1 januari 2012 

• CAO Nieuwsbladjournalisten 
Looptijd: 01-01- 2010 t/m 31-03-2012
Loonontwikkeling: structureel 1,25% per 1 april 2011

Leden sectie Lokale Media:
Aantal 2010: 244 (-7,2%)

Sectie Lokale Media

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan GPD

Looptijd: 23-06-2010 t/m 01-02-2013

Leden sectie Persbureaus:
Aantal 2010: 122 (-9,0%)

Sectie Persbureaus
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Speerpunten 
De essentie van de NVF is journalistiek, maar de leden van de NVF 
zijn niet alleen meer onafhankelijke nieuwsfotografen; de markt en 
de vraag zijn veranderd en daarmee verandert ook het vak en de
 behoeften van de leden. Ze zijn klantgerichte beeldmakers geworden
die op een actieve wijze opdrachtgevers benaderen en bedienen.
 Innovatie, ondernemerschap, bijscholing en snel inspelen op de
 behoeften van afnemers zijn hierbij onmisbaar. Daarnaast richt NVF
zich op de  aanpak van de belemmeringen voor fotografen in het
 werkveld en het verbeteren van de positie van fotojournalisten via de
Eerlijk Deel-campagne. Ook organiseert de sectie bijeenkomsten over
de toekomst van het vak om zodoende de discussie over multimediale
ontwikkelingen te stimuleren.

Activiteiten 
• ‘Refresh’/NVF Jaarvergadering (16 januari) 
• Zilveren Camera uitreiking (24 januari)
• Database fotojournalist.nl over naar de Villamedia Community
• Belangenbehartiging in het kader van Eerlijk Deel: aanpassing

aanbesteding fotomateriaal in provincie; AD-contract freelance
 fotografen; aanpassing algemene voorwaarden Sanoma

• Verbetering positie op sportevenementen via NSP
• Afspraken met brancheorganisatie Vereniging Particuliere

 Beveiligingsorganisaties (VPB) tegen het hinderen van fotografen
bij evenementen

• Vooroverleg over aansluiting Fotografenfederatie
• NVF/Zilveren Camera seminar over economische toekomst

 fotografen (6 oktober) 
• NVF netwerkbijeenkomst in Leeuwarden met social 

media- workshop (9 oktober) 
• NVF op Twitter @NVFBeeld
• Reactie wetsvoorstel auteurscontractenrecht via Stichting Platform

Makers
• Brancheonderzoek Fotografen 2010 FotografenFederatie 

en Stichting Burafo

Leden sectie NVF:
Aantal 2010: 711 (-0,1%)

Sectie NVF Fotojournalisten

Speerpunten 
De positie van freelance journalisten ten opzichte van (grote)
 opdrachtgevers moet dringend worden verbeterd. De sectie Freelance
introduceert daarom de Eerlijk Deel-campagne, waarin het belang van
een eerlijke betaling aan de freelancer wordt benadrukt. Een belang-
rijk onderdeel is het overleg op strategisch niveau met uitgevers om de
belangen van freelancers te behartigen. Dossiervorming moet de
 freelancerproblematiek inzichtelijk maken. Verder zullen er acties en
discussies via social media worden gevoerd om uitgevers en
 freelancers bewust te maken van Eerlijk Deel. Andere zwaartepunten
zijn ondernemersgerichte cursussen via NVJ Academy, verbetering van
het FreelancersAdviesNVJ en juridisch advies.

Activiteiten 
• Database defreelancejournalist.nl verhuist naar

http://community.villamedia.nl
• E-mail-actie naar minister Jan Kees de Jager met verzoek om

urencriterium van 1.225 bij te stellen
• Ledenenquête over de wenselijkheid van een sociaal vangnet en

een pensioenproduct voor freelancers
• Collectieve afspraken over kortingen ziektekostenverzekeringen
• Grote Freelancedag: Freelancen = Ondernemen met Christian van

Thillo (1 juni)
• Reactie op wetsvoorstel auteurscontractenrecht via Stichting

 Platform Makers
• Ontmoeting Deense Freelancegruppen (1 oktober)
• Start Eerlijk Deel-campagne (17 november)
• Uitbreiding NVJ Academy met ondernemersgerichte cursussen 
• Belastingadviesservice
• Belangenbehartiging in het kader van Eerlijk Deel: AD-contract;

aanpassing van algemene voorwaarden Sanoma; overleg en
 advies in het kader van verhalenuitwisseling AD en Het Parool

• Actie in kader van Eerlijk Deel: portemonneeactie tijdens Mercurs
Tijdschriftengala (9 november) 

• NVJ juridische hulp aan freelancers die ten onrechte door UWV
zijn beschuldigd van fraude

• Publicatie FreelanceWijzer: hoogtepunten van een jaar  
freelance-activiteiten

Leden sectie Freelance:
Aantal 2010: 2.122 (+1,3%)

Sectie Freelance
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NVJ Vereniging & secretariaat

Speerpunten 
De pensioenfondsen in de mediasector herstellen hun financiële
 positie. Dat is het gevolg van een combinatie van de gestegen lange
termijnrente en gunstige rendementen. De mediafondsen volgen de
 algemene trend in de pensioenwereld. In 2010 staat de coachings-
praktijk van de sectie Plus+ op een laag pitje. Het secretariaat zal
nieuwe initiatieven ontwikkelen op dit gebied. Ook bij de freelancers
bestaat intussen belangstelling voor coaching.

Activiteiten 
• Jaarvergadering en bezoek aan AD Nieuwsmedia (14 april)
• Coaching aan jonge journalisten

Leden sectie Plus+:
Aantal 2010: 773 (+16,9%)*
*Plus+ is een 2de sectie. De 1ste sectie van het NVJ-lid wordt  bepaald
door de werkzaamheden zelf.

Sectie Plus+

Het beroep van NVJ-leden op de juridische afdeling is na het zeer
drukke jaar 2009 enigszins afgenomen en zit ongeveer op het niveau
van 2008.
Het aantal nieuwe zaken in 2010 bedraagt 326. Het merendeel van 
de in behandeling genomen zaken en gegeven adviezen betreft
 ontslagzaken, incassozaken en auteursrechtschendingen. De leden
benaderen de juridische afdeling veelal per telefoon en e-mail. De
 afdeling verstrekt 2.005 adviezen op uiteenlopende terreinen. 

In 2010 wordt in toenemende mate aandacht gegeven aan voorlichting
aan leden en potentiële leden. Dit gebeurt via columns in Villamedia 
en de nieuwskrant NVJ NU. Ook worden er diverse gastcolleges op
hogescholen en universiteiten verzorgd.

Afdeling Advocaten & Juristen

Villamedia heeft in 2010 het bezoek aan de website met 25 procent
zien stijgen tot gemiddeld 14.000 personen per dag. De oplage van
het tijdschrift bleef nagenoeg gelijk met 9.500 exemplaren. In 2010 is
de community gegroeid naar ruim 5.000 leden. Die maken vooral
 gebruik van de functies bloggen, portfolio, de databases van
 defotojournalist.nl, defreelancejournalist.nl en de cv database. In 2010
is het startsein gegeven voor een aantal ingrijpende aanpassingen van
de websites (nieuws, vacatures en community) om die onderdelen te
versterken en beter te laten samenwerken.

In samenwerking met Studio Room en PubliQare en financiële steun
van de Commissie Opleidingen Publiekstijdschriften (COP) wordt 
het boek Magaholic uitgegeven. Het boek wordt aangeboden aan de
 bezoekers van het Tijdschriftengala 2010.

Villamedia

Joep Dohmen (NRC Handelsblad) en Robert Chesal (Radio
 Nederland Wereldomroep) zijn door de redactie van Villamedia
uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2010 vanwege hun
 onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Speerpunten 
De sectie Vers in de Pers (ViP) timmert aan de weg met de  organisatie
van de Summerschool, in samenwerking met NVJ Academy, en de
Nacht van de Journalistiek. In 2010 ligt het accent op arbeidsmarkt en
politieke verslaggeving voor jonge journalisten. ViP organiseert
 minstens elk kwartaal een activiteit met borrel.

Activiteiten 
• ViP-workshop ‘Moeilijke interviews’ (25 juni)
• Summerschool
• Ongeveer 250 bezoekers Nacht van de Journalistiek 

(26 september)
• Bijdragen aan scholing en kwaliteit (o.a. Windesheim, HvA, 

School of Media)
• Belangenbehartiging betere aansluiting arbeidsmarkt en bij

 zogenoemde Plasterk-banen

Leden sectie Vers in de Pers:
Aantal 2010: 856 (+17,4%)*
*ViP is een 2de sectie. De 1ste sectie van het NVJ-lid wordt bepaald
door de werkzaamheden zelf.

Sectie Vers in de Pers
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De NVJ Academy, het educatieve centrum van de NVJ, heeft een
 volwaardige plaats gekregen in het servicepakket van de NVJ. De 
NVJ Academy organiseert kwalitatief hoogstaande cursussen en
 trainingen die toegesneden zijn op (journalistieke) professionals
 werkzaam in de media. De Academy speelt in op specifieke actuele
behoeften, en geeft ook algemene vaardigheidstrainingen. Doelstelling
is dat de cursussen, trainingen en colleges meerwaarde geven aan de
leden en een wervende werking hebben voor niet-leden. Leden krijgen
met korting of, in enkele gevallen, exclusief toegang tot het cursus-
aanbod. 
Het aanbod en het aantal deelnemers stijgen flink in 2010. Werden in
2009 nog 16 trainingen/cursussen aangeboden, in 2010 zijn dit er 26.
Het aantal deelnemers stijgt van 170 in 2009 tot 312 in 2010.

Jonge instromers
In het kader van het jonge instroomproject voor dagblad- en tijd-
schriftjournalisten is in 2010 een speciaal cursuspakket/traineeship
samengesteld voor jonge instromers. Dit pakket wordt ondersteund
vanuit de zogenoemde Plasterk-gelden, waardoor er twee keer 
60 jonge journalisten kunnen worden getraind.
De NVJ Academy verzorgt ook in 2010 gastcolleges voor de
 journalistieke opleidingen. NVJ juristen en secretarissen maken aan
studenten inzichtelijk welke factoren belangrijk zijn bij de start van een
journalistieke loopbaan.

Erkende onderwijsinstelling
Sinds najaar 2010 staat de NVJ Academy geregistreerd als een erkende
onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs in het Centraal Register
Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Een belangrijk voordeel voor cursis-
ten is dat bij registratie in het CRKBO de beroepsopleidingen vrijgesteld
zijn van BTW. Naast een nieuwe manier van registreren van cursisten zijn
er algemene voorwaarden ontwikkeld en is er een klachtenregeling. 

NVJ Academy

De NVJ heeft dringend behoefte aan een professionele invulling van
marketing en communicatie (marcom). In november 2010 begint Elles
Paijens als stafmedewerker van de nieuwe afdeling marketing &
 communicatie. Zowel op strategisch als uitvoerend niveau moet
 marcom de hele organisatie versterken en zowel binding als excellente
dienstverlening ondersteunen. Dat betekent dat het afgesproken
scherpe profiel van de NVJ overgebracht moet worden aan leden en
niet-leden. Ook zal de dienstverlening goed moeten aansluiten bij de
wensen en verwachtingen van leden en potentiële leden. 
Doelstellingen van marcom zijn: versterking van de invloed van de NVJ
en het profiel en de diensten goed over het voetlicht krijgen. De NVJ
is een beroepsvereniging voor iedereen die journalistiek werk doet.
Alle activiteiten van de NVJ moeten bijdragen aan het realiseren van
deze doelstellingen en daarop worden getoetst. Dat vergt scherpe
 keuzes, een duidelijk mandaat, stevige aansturing en onderling
 vertrouwen. Bij marketing hoort communicatie en die strekt zich ook uit
tot interne communicatie. De al ingezette transitie naar een op de
 buitenwereld gerichte organisatie waar het lid centraal staat, kan niet
bestaan zonder de inzet van iedereen die deel uitmaakt van die
 organisatie. De interne communicatie strekt zich uit tot de gehele
 vereniging: bestuur, sectiebesturen en leden. 

Op de shortlist van marketing & communicatie activiteiten 2010-2011
staan onder andere: verbetering website, digitalisering nieuwsbrieven,
stroomlijnen van mails naar de leden, NVJ-stand en de profilering op
externe events, corporate brochuremateriaal en een nul-meting.

Marketing & Communicatie

NVJ Academy organiseert jaarlijks  terugkerende cursussen,
 waaronder:

– Workshop Geldzaken
– Masterclass Bladenmaken
– Freelancen = Ondernemen
– Leergang redactieraden
– Basiscursus RTV redactie

– Agressietraining
– Summerschool voor starters
– Expeditie Bladenmaken
– Wegwijs in de Wob
– Digitale veiligheid
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Prijzen

Winnaar Zilveren Camera 2009
Pim Ras
In een poging om tijdens  Koninginnedag 2009 op de bus met
de koninklijke familie in te rijden, scheurt de verwarde Karst
Tates door een haag met toeschouwers, waarbij zeven  mensen
het leven laten. 

Winnaar Canonprijs 2009 (aanmoedigingsprijs)
Ruben Joachim Terlou
Wakhi-vrouwen en meisjes in het noordoosten van
 Afghanistan. 

Winnaar Fotoverhaal van het Jaar 2009
Emilie Hudig
Fotografe Emilie Hudig werd getroffen door lymfeklierkanker
en heeft van haar behandeling een aangrijpend, primair
 fotodocument gemaakt.

Uitreiking: 24 januari 2010

Infographics Jaarprijs 2009
Frederik Ruys voor zijn infographic ‘Hoe de kredietcrisis de
beurs besmette’ (Het Financieele Dagblad).

Uitreiking: 5 maart 2010

De Tegel 2009
Print: categorie nieuws: Lucien Baard, algemeen verslag-
gever De Twentsche Courant Tubantia, met een serie  artikelen
over de affaire Jansen Steur 
categorie achtergrond: Laura van Baars, Wilma van Meteren,
Onno Havermans en Cees van der Laan, redacteuren Trouw,
met de serie ‘Red het platteland’
Televisie: categorie nieuws: Ton van der Ham, verslag -
gever/regisseur en Manon Blaas, programmamaker en
 adjunct- eindredacteur ZEMBLA, met ‘De Q-koorts epidemie’ 
categorie achtergrond: Kees Vlaanderen, (eind)redacteur
HUMAN, Huib Schoonhoven en Karen Kuiper, Schoonhoven
Producties, met ‘De kleine oorlog van boer Kok’ (Onder -
tussen in Nederland)
Radio: categorie nieuws: Suzan Borst en Irene Houthuijs,
 redacteuren Argos, met ‘Corporatie in crisis: SGBB’ 
categorie achtergrond: Christine Steinhauser, freelance
 journalist Holland Doc Radio, met ‘Made in GDR’
Online: diverse journalisten ‘Beagle: In het kielzog van
 Darwin’ (VPRO, Teleac, VRT), met het multimediale project 
http://beagle.vpro.nl

F.W. Sijthoff Tegel voor journalistiek talent:
Hans van der Steeg, verslaggever Netwerk (EO), met 
‘De Zeepfabriek’

Uitreiking: 27 april 2010

Stan Storimans Prijs 2010
Cameraman Rachid el Mourif wint de Stan Storimans Prijs voor
de reportage  die hij voor EO Netwerk maakte over de aard-
beving in Haïti.
De prijs is vernoemd naar de in 2008 omgekomen camera-
man Stan  Storimans.

Uitreiking: 12 oktober 2010
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Wie is wie

Ereleden
A. Abram, M. de Bok, A. van Cortenberghe, E. Folkers, 
J. Herschel, R. Hopmans, M. Jansen, F. Kuitenbrouwer, 
T. Mascini, E. Mathies, A. Nijhof, K. Schaepman, S. Smit,
E. Speet, H. Verploeg (overleden mei 2010)

Verenigingsraad
Sectie Dagbladjournalisten
J. van Ginneken, F. Poelman, E.J. Rozendaal, R. Witte
Sectie Freelance journalisten
M. Genova, M. Sjerps, M. Vroomans 
Sectie Lokale Media
W. Monsieurs, G. Wilkens
Sectie Opinietijdschriften
E. Croonenberg, M. Husken
Sectie Voorlichters
C. Groeneweg
Sectie Vaktijdschriften
J. Everaers, M. van Hoorn
Sectie NVF, fotojournalisten van de NVJ
E. van der Burgt, J. Lennarts, G. Til
Sectie Omroep
J. Otte, S. ’t Sas, S. Terpstra, S. Vinkenvleugel
Sectie Internet
P. Olsthoorn
Sectie Vers in de Pers
E. Bijlsma , B. van der Wijst
Sectie Plus
A. Hoogkamer, D. Oosterbaan

Beroepsgroep vertegenwoordigers
Beroepsgroep Sportjournalisten
G. Hendriksen

NVJ-Bestuur
Dagelijks bestuur
H. Elzerman (voorzitter), B. de Jong (eerste vice-voorzitter)
Algemeen bestuur Leden
L. Alink, M. Fuller, A. Koerts, T. van der Meulen, A. Naafs,
P. Nijenhuis 
Secretariaat
algemeen secretaris: T. Bruning | secretarissen: 
Y. Dankfort, P. Holleman (vanaf maart 2010), A. Maandag
(vanaf mei 2010), B. Rootsaert (tot juli 2010), E. Speet
(tot maart 2010), M. Visch | manager intern: M. Bolmers |

advocaten/juristen: M. van den Berg, S. van der Galiën, 
P. van Leeuwen, P. Oudhoff, Y. Pattiasini | producers: 
M. Derks, N. Lhoëst, D. Piechocki, I Soer (vanaf november
2010), I. Willemsen, M. Wilms | administrateur: E. van
Kempen (tot juni 2010.), M. van den Broek (vanaf
 augustus 2010) | administratie J. den Besten, J. Fritschy,
J. de Haas-Baars, T. Soetens, I. Staal | marketing en
 communicatie: 
E. Paijens (vanaf oktober 2010) | archivaris/webredactie
Villamedia: D. van Eeten | telefonistes: T. van der Laan,
E.A. Nahumury | algemene dienst: T. Soetens, R. Warnik

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

Secties, beroepsgroepen & werkgroepen 
NVF, sectie fotojournalisten van de NVJ
R. Mulder (voorzitter), E. Brinkhorst, E. van der Burgt, 
V. Kuypers (vanaf juli 2010), J. Lennarts, S. Ligtenberg, 
G. Til | E. Speet (secretaris tot maart 2010), P. Holleman
(secretaris vanaf april 2010)
Sectiebestuur Dagbladjournalisten
Dagelijks bestuur:
E.J. Rozendaal (voorzitter), R. Witte (secretaris/penning-
meester), J. van Ginneken, J. Luichies, F. Poelman | 
B. Rootsaert (secretaris tot juli 2010), A. Maandag
 (secretaris vanaf mei 2010)
Algemeen bestuur:
P. Beije, R. Cobben, T. Damen, J. van Dijk, J. Dohmen, 
J. van Ginneken, G. Herderschee, M. de Jongh, J. Kas, 
J. Lazaroms, A. Mandemaker, M. Sep, H. Snijders, 
S. Veltmaat, H. Willems, R. Witte
Sectiebestuur Voorlichters
C. Groeneweg (voorzitter)
Sectiebestuur Freelance
M. Vroomans (voorzitter), J. van Ditzhuijzen, M. Genova, 
E. Harms, H. Reus, L. Roos, R. Schlikker, B. de Winter | 
E. Speet (secretaris tot maart 2010), P. Holleman
 (secretaris vanaf april 2010)

Sectiebestuur Lokale Media
P. Nefkens (voorzitter), S. van Beest, W. Monsieurs, 
P. Nijenhuis, A. van der Velde, G. Wilkens | Y. Dankfort
 (secretaris)
Sectiebestuur Opinietijdschriften
E. Croonenberg (voorzitter), J. van Bentum (secretaris), 
H. Botje, M. Husken | Y. Dankfort (secretaris)
Sectiebestuur Vaktijdschriftjournalisten
R. Klaverstijn (voorzitter), J. Everaers, J. Versleijen, 
T. de Vrede | Y. Dankfort (secretaris)
Sectiebestuur Omroep
S. ’t Sas (voorzitter), L. Abid, R. Baltus, M. Beumer, 
E. de Bruin, N. Erkens, J. de Graaff, N. de Haan, 
Z. Hadderingh, A. Hagesteijn, N. Heithuis, C. van den 
Heuvel, K. Kooij, B. Ramaker, G. van Ommen, 
D. Oosterbaan, J. Otte, S. Pilger, J. Polderman, 
H. Schipperhein, R. Smith, K. Tangel, S. Terpstra, 
S. Vinkenvleugel | M. Visch  (secretaris)
Sectiebestuur Internetjournalisten
P. Olsthoorn (voorzitter)
Sectiebestuur Vers in de Pers
B. van der Wijst (voorzitter tot april 2010), E. Bijlsma
(voorzitter vanaf april 2010), A. Bakker (vanaf april 2010),
J. Cohen, M. van Diffelen (vanaf oktober 2010), A. van Es
(vanaf oktober 2010), W. Haan (tot april 2010), 
W. de Jong (vanaf april 2010), L. Kroet (vanaf mei 2010), 
J. Langstraat (tot april 2010), H. Vernooij (vanaf oktober
2010), M. de Vries (tot april 2010), E. Verheijen (vanaf
 oktober 2010), Q. Wierenga (vanaf mei 2010), S. Zurhake |
E. Speet (secretaris tot maart 2010), P. Holleman
 (secretaris vanaf april 2010)
Sectiebestuur PLUS+
D. Oosterbaan (voorzitter), A. Hoogkamer, 
J. van Miltenburg, T. Posch, D. van der Veen | M. Visch
(secretaris tot september 2010), P. Holleman (secretaris
vanaf september 2010)
NVJ Academy
Y. Dankfort

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

Delegaties 
Onderhandelingsdelegatie CAO ANP
K. Schaepman (voorzitter), G. Hendriksen | M. Visch,
 (secretaris)
Onderhandelingsdelegatie Huis-aan-huisbladjournalisten
P. Nefkens (voorzitter), S. van Beest, P. Nijenhuis, 
A. van der Velde, G. Wilkens | Y. Dankfort (secretaris)
Onderhandelingsdelegatie Nieuwsbladjournalisten
A. van der Velde (voorzitter), P. Nefkens, P. Neijenhuis, 
W. Monsieurs | Y. Dankfort (secretaris)
Onderhandelingsdelegatie CAO Publiekstijdschriften en
Opinieweekbladjournalisten
R. Nods (voorzitter), H. Botje, J. Reichart, A. van Vliet, 
K. Vogel | Y. Dankfort (secretaris)
Bestuur Kennismakings Project CAO Vaktijdschrift-
journalisten
J. Everaers | Y. Dankfort (secretaris)
Onderhandelingsdelegatie CAO Vaktijdschriftjournalisten
J. Everaers (voorzitter), R. Klaverstijn, J. Versleijen, 
T. de Vrede | Y. Dankfort (secretaris)
Onderhandelaar CAO Veronica Uitgeverij
Y. Dankfort
Onderhandelingsdelegatie CAO Dagbladjournalisten
W. Pennewaard (voorzitter), G. ten Bosch, B. de Jong, 
T. Kits, T. Meens, F. Poelman | B. Rootsaert (secretaris 
tot juli 2010), A. Maandag (secretaris vanaf mei 2010)
Bestuur Prepensioen Dagbladjournalisten
B. de Jong, M. van Gool, J. van Miltenburg, B. Rootsaert
(tot juli 2010)
Onderhandelingsdelegatie CAO Publieke Omroep
N. de Haan, H. Schipperhein | M. Visch (secretaris)
Onderhandelaar CAO RTL Nederland
M. Visch (secretaris)
Onderhandelaar CAO AT5
M. Visch (secretaris)

Onderhandelaar CAO SBS Productions
M. Visch (secretaris)
Onderhandelaar CAO BNR Nieuwsradio
M. Visch (secretaris)

Vertegenwoordigers in andere organen
Raad voor de Journalistiek
K. Boonman (secretaris), M. Bolmers (ambtelijk 
 secretaris)
Bestuur LIRA Nieuwswaarde 
M. Genova
Bestuur BURAFO 
T. Bruning 
Stichting Reprorecht
V. Lebesque
Stichting Persvrijheidsfonds
T. Bruning
Beroepsgroep Sportjournalisten (NSP)
G. Hendriksen, T. Bruning (bestuurslid)
Stichting Krant in de Klas
(vacature)
Stichting Landelijke Politieperskaart
J. de Boer, D. van Rheenen | E. Speet (secretaris tot
maart 2010), I. Staal (secretaris vanaf maart 2010)
Stichting Media Debat
A. Koerts (voorzitter), T. Bruning (bestuurslid)
Stichting De Zilveren Camera
S. Ligtenberg
Raad van Uitvoering CAO Dagbladjournalisten
V. Lebesque, A. Maandag, T. Meens | B. Rootsaert
 (secretaris tot juli 2010), A. Maandag (secretaris vanaf
mei 2010)
Pensioenkamer van de Raad van Uitvoering CAO
 Dagbladen
J. van Miltenburg, M. van Gool | B. Rootsaert (secretaris
tot juli 2010), A. Maandag (secretaris vanaf mei 2010)
WGA-hiaat Dagbladjournalisten, huis-aan-huisblad -
journalisten, nieuwsbladen
B. Rootsaert (tot juli 2010), Y. Dankfort
Bestuur PNO (Pensioenfonds Omroep)
D. Oosterbaan, S. Terpstra | M. Visch (secretaris)
Bestuur PGB 
H. Elzerman

Raad van Uitvoering CAO Publiekstijdschriftjournalisten
Y. Dankfort (secretaris)
Raad van Uitvoering CAO Opinieweekbladen
Y. Dankfort (secretaris)
Raad van Uitvoering CAO Nieuwsbladjournalisten
Y. Dankfort (secretaris)
Geschillencommissie CAO Vaktijdschriftjournalisten
Y. Dankfort (secretaris)
Geschillencommissie Huis-aan-huisbladjournalisten
P. Nijenhuis, W. Monsieurs | Y. Dankfort (secretaris)
VUT-fonds Tijdschriftjournalisten
R. Nods | Y. Dankfort (secretaris)
VUT-fonds Boeken- en Tijdschriftenuitgeversbedrijf
Y. Dankfort (secretaris)
Bestuur Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf
Y. Dankfort (secretaris)
Arbeidsongeschiktheidvoorziening Boeken- en
 Tijdschriftuitgeverijbedrijf
Y. Dankfort
FWG (VUT-fonds voor dagbladjournalisten)
B. de Jong, B. Rootsaert (tot juli 2010) 
FNV Federatieraad
H. Elzerman
Bestuur De Tegel, jaarprijzen journalistiek
T. Bruning
Bestuur Stichting Het Nederlands Persmuseum
G.J. Laan (voorzitter), A. Koerts, L. Pronk, S. Smulders
Stichting Free Voice
H. Botje, H. Verploeg (overleden mei 2010)
Reporters Respond/JSS
C. Polak, K. Schaepman, E. Speet (tot maart 2010), 
H. Verploeg (overleden mei 2010)
Press Now
H. Elzerman
3 mei Persvrijheiddag comité
T. Bruning, A. Koerts
Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) 
L. Alink, H. Botje, Y. Dankfort, M. Doomen
Infographics Jaarprijzen
L. Alink

Project Strategie en Marketing NVJ 
Hella Liefting, projectleider (jan.-dec. 2010)

Wie is wie20 Jaarverslag NVJ 2010



Verandering

21Jaarverslag NVJ 2010



2010

JANUARI
6 – Sanoma, gesteund door NVJ, verdedigt bij
Grote Kamer van het Europese Hof voor de
 Rechten van de Mens het hoger beroep in zaak
AutoWeek versus Nederlandse staat.
14 – NVJ is medeorganisator van debatreeks 
‘De beste ingrediënten voor de toekomst’ waarvan
de eerste over vindbaarheid van content gaat. 
15 – NVJ voert verweer tegen ontslag -
vergunningen bij Pelican Magazines Hearst.
16 – NVF-bijeenkomst ‘Refresh’ over  
verande  ringen in media-industrie.
21 – Principeakkoord CAO SBS Productions. 
24 – Pim Ras wint de Zilveren Camera 2009. 
26 – Minister Plasterk (OCW) vraagt aan NVJ om
visie op toekomstig omroepbestel. 
28 – OM seponeert zaak tegen Telegraaf-journa-
liste Jolande van der Graaf. NVJ reageert positief.
28 – Principeakkoord CAO Dagbladjournalisten
2009-2010. 
28 – NVJ praat met Wegener over herleving van
eerder gemaakte formatieafspraken en over nieuw
sociaal plan.

FEBRUARI
1 – Databases van defreelancejournalist.nl en 
defotojournalist.nl verhuizen naar 
http://community.villamedia.nl.
4 – Op NVJ-site verschijnt pagina Veelgestelde
Vragen over regeling Jonge Instroom Plasterk.
16 – NVJ Academy start nieuw cursusprogramma
voor mensen die als gevolg van reorganisaties
 vanuit vaste dienst een freelancepraktijk willen
 opstarten. 
19 – NVF praat met Vereniging Particuliere
 Beveiligingsorganisaties (VPB) over fotografie -
verboden bij evenementen.

MAART
4 – De sectie Omroep organiseert debat ‘We
 sluiten de luiken’ over positie van buitenland -
correspondenten. 
4 – De NVJ start e-mailactie: demissionair minister
Jan Kees de Jager wordt opgeroepen het uren -
criterium voor zzp’ers soepeler te hanteren. 
22 – In haar toekomstverkenning publieke omroep
pleit NVJ voor vrije rol omroepen op het terrein van
opinie en debat. 
24 – De NVJ steunt ROOS (regionale omroepen)
in principiële kwestie over uitzending fragmenten

van eredivisiewedstrijden in televisienieuws. 
29 – Onderzoek sectie Freelance: meerderheid
leden voorstander van sociaal vangnet voor zzp’ers. 

APRIL
8 – Jubileumbijeenkomst Expeditie Bladenmaken
naar aanleiding van vijfjarig bestaan.
16 – NVJ-peiling leeftijdsamenstelling publieks-
bladredacties en behoefte instroomproject jonge
journalisten.
20 – Ledenbijeenkomst Reed Business
 Information naar aanleiding van verkoop van 
16 titels aan Eisma en nieuwe organisatiestructuur
in eigen huis. 
23 – Enquête sectie Freelance: bijna helft  
free lanceleden draait verlies in 2009.
23 – Toezegging minister De Jager: wie in 2008
aan ‘urennorm’ voor zelfstandigenaftrek voldeed,
kan bij Belastingdienst in 2009 en 2010 op begrip
rekenen. 
26 – Onderhandelingsresultaat CAO voor
 Publieks tijdschriftjournalisten en Opinieweekblad-
journalisten (PuOp). 
27 – Tegels 2009: De Twentsche Courant
 Tubantia, Trouw, Zembla, Netwerk, Ondertussen in
Nederland, Argos, Holland Doc Radio en multi -
mediaproject Beagle. 
29 – NVJ betreurt veroordeling tegen Alberto
 Stegeman: 1.740 euro boete wegens vervalsen
KLM-pas en aanwezigheid op verboden terrein.
Hoger beroep wordt gesteund door NVJ en
 Persvrijheidsfonds.

MEI
3 – Nationale Persvrijheidsmonitor: Nederland
raakt qua wetgeving (Wet openbaring van bestuur;
bronbescherming) in Europa achterop.
3 – Enqueteonderzoek ‘Stop! Politie’: ruim 40
 procent respondenten heeft geweld of intimidatie
 ondervonden door politie en particuliere
 beveiligers.
3 – Freedom House Barometer: slechts 16 procent
wereldbevolking leeft in landen waar persvrijheid is. 
3 – Britse smaadwetgeving tast wereldwijd
 persvrijheid aan, aldus Peter Noorlander van Media
Legal Defence Initiative in Persvrijheidlezing.
4 – Een Wob-verzoek mag niets kosten, aldus
 uitspraak in zaak Brenno de Winter versus
 gemeente Kaag en Braassem. Een overwinning op
pers vrijheid, vindt NVJ die De Winter steunt in
deze kwestie.

4 – Akkoord Sociaal Plan RTV Noord. 
12 – NVJ-enquête over servicebehoefte: ‘Wat zou
u doen als u de baas was van de NVJ?’
21 – PvdA’er Ruud Vreeman leidt op verzoek
 minister Donner commissie ‘Herbeoordeling
zzp’ers’ (door UWV van uitkeringsfraude beticht). 
25 – Oud-algemeen secretaris Hans Verploeg (65)
overlijdt na een ernstig ziekbed. Hans Verploeg
was 25 jaar in dienst van de NVJ en nam in 2005
afscheid.
25 – NVJ en Raad van de Journalistiek
 organiseren openbaar debat over ethische grenzen
van de journalistiek, naar aanleiding van vliegtuig-
ramp Libië.
27 – Principeakkoord Sociaal Plan landelijke
 publieke omroep. 
27 – Bij PCM is tussen 2004 en 2007 wanbeleid
gepleegd, concludeert Ondernemingskamer in de
zaak van NVJ en FNV KIEM tegen PCM. 
28 – NVJ Academy en Groep Publiekstijdschriften
van het NUV organiseren Masterclass
 Bladenmaken 2010 voor chef- en freelance
 redacteuren van publiekstijdschriften. 

JUNI
1 – Grote Freelancersdag met onder andere
 Christian van Thillo van De Persgroep.
3 – Sectie Dagblad organiseert debat in
 Middelburg over ontwikkelingen in regionale
 journalistiek.
7 – NVJ en NVF zijn positief over wetsontwerp
 auteurscontractenrecht: de maker staat weer
 centraal in het auteursrecht.
9 – Leden willen dat NVJ meer opkomt voor  
free lancers en nog meer de belangen van
 kwaliteitsjournalistiek verdedigt, blijkt uit enquête. 
10 – Principeakkoord Sociaal Plan GPD.
11 – Journalistieke principes zijn geld waard, 
aldus Arendo Joustra van Elsevier tijdens 
NVJ-jaar vergadering in De Efteling.
11 – NVJ-voorzitter Huub Elzerman: Ministerie van
OCW moet strenger oordelen ten aanzien van
 accreditatie nieuwe opleidingen journalistiek.
11 – NVJ licht nieuwe strategische lijn voor de
 komende jaren toe tijdens Verenigingsraad.
25 – Sectie Vers in de Pers (ViP) organiseert
workshop ‘Moeilijke interviews’.
27 – De NVF betreurt de dood van vier
 omgekomen inzittenden, onderwie twee
 fotojournalisten, bij een helikopterongeluk op de
Maasvlakte. 
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2010JULI
1 – NVJ-leden stemmen voor akkoord AOW en
aanvullend pensioen.
1 – NVJ organiseert bijeenkomst ‘Kranten laten
geld liggen’, tweede in reeks ‘Ingrediënten voor de
toekomst’. 
2 – Nieuwsbrief over CAO-onderhandelingen en
loongebouw voor vaktijdschriftjournalisten.
6 – NVJ spreekt gemeente Amsterdam als aan-
deelhouder van AT5 aan op besluit de fusie tussen
AT5 en RTV Noord-Holland niet te ondersteunen. 
6 – Verlenging Sociaal Plan NDC. 
8 – Persvrijheidsfonds ondersteunt journalist 
Eric Smit in de rechtszaken die zakenvrouw 
Nina Brink tegen hem voert. 
9 – Principeakkoord CAO Veronica Uitgeverij.

AUGUSTUS
24 – NVJ wijst uitbesteding van werk door
 publieke omroep WNL af. 
24 – NVJ maakt zich sterk voor invulling van een
digitaal platform: Mobiliteitscentrum Publieke
 Omroepen.
31 – Overheid moet aan onafhankelijke bericht -
geving doen in plaats van eendimensionaal
 ophemelen van overheidsbeleid, aldus NVJ.

SEPTEMBER
3 – Bijna honderd zzp’ers, beschuldigd van  
uit keringsfraude, hebben uitkering, boete en de
daarover betaalde rente teruggekregen. 
14 – Het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens in Straatsburg over Openbaar Ministerie
 versus Autoweek: bescherming journalistieke
 bronnen in Nederland schiet tekort. 
15 – Diverse organisaties, waaronder NVJ, sturen
brandbrief aan minister van Justitie over wetsvoor-
stel versterking bestrijding computercriminaliteit. 
15 –NVJ stuurt brief aan informateur Opstelten
waarin ze wijst op mogelijke maatregelen voor een
gezond persklimaat.
16 – NVJ praat met directie Openbaar Bestuur en
Democratie (OBD) over ontwikkelingen rondom
Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
16 – NVJ en ROOS (regionale omroepen)
 organiseren training voor managers over omgaan
met conflicten en preventieve veiligheid.
20 – Principeakkoord CAO Huis-aan-huisblad-
journalisten 2010-2012.
23 – NVJ en ROOS (regionale omroepen)

 organiseren training voor journalisten over omgaan
met conflicten en preventieve veiligheid.
25 – Recordbezoek Nacht van de Journalistiek in
Den Haag. 
28 – NVJ vindt SER-advies over zzp’ers
 belangrijke erkenning van positie van zzp’ers op de
 arbeidsmarkt. 
28 – Stichting Bits of Freedom, NVJ en onder-
zoeksjournalist Brenno de Winter organiseren de
Nederlandse Wob-dag.
30 – De NVJ maakt zich ernstig zorgen over
 toekomst brede publieke omroep. Het nieuwe
 kabinet wil 200 miljoen euro bezuinigen. 

OKTOBER
1 – Voorontwerp auteurscontractenrecht beoogt
daadwerkelijke versterking van positie individuele
makers, aldus Platform Makers en NVJ.
1 – NVJ Freelance ontmoet zusterorganisatie
Deense Freelancegruppen.
4 – Reed Business stopt met titels Bizz, Zibb en
Onebizz. De NVJ wil praten over alternatieven,
zoals verkoop.
4 – NVJ is verrast door plotselinge vertrek van
 Wegener-topman Joop Munsterman en heeft
 twijfels over Noorse opvolger. 
9 – NVF organiseert netwerkbijeenkomst voor
 fotojournalisten.
12 – Rachid el Mourif wint de Stan Storimans Prijs
2010.
13 – NVJ houdt ledenbijeenkomst bij Media
 Business Press (MBP), die na faillissement van
 uitgeverij van Thieme Groep, is overgenomen door
MY businessmedia.
14 – Certificeringsautoriteit Certified Secure
 ontwikkelt in opdracht van NVJ Academy de
 cursus Digitale Veiligheid.
15 – SER heeft advies over positie zzp’ers  
vast gesteld in: ‘Het advies Zzp’ers in beeld.
 Integrale visie op zelfstandigen zonder personeel’.
NVJ  reageert positief. 
21 – NVJ vraagt NRC Handelsblad om
 opheldering over afvloeiingsplan 30 journalisten.
22 – Sanoma herziet eenzijdig regeling omtrent
gebruik opdrachtmateriaal van freelancers. De NVJ
start onderzoek naar de gevolgen.

NOVEMBER
1 – NVJ organiseert ledenvergadering bij Omroep
Zeeland over voorgenomen reorganisatieplan.
3 – Afspraak NVJ en Wegener: zolang er sprake is

van ‘bestuurlijk vacuüm’, opschorting gesprekken
over nieuw sociaal plan.
4 – Bijeenkomst omroepmedewerkers over
 mogelijke actiecampagne tegen aangekondigde
omroepbezuinigingen van 200 miljoen euro. 
9 – Gesprek NVJ en Reed Business over besluit
15 van de 150 redactionele banen te schrappen in
Doetinchem. 
11 – Harm Brouwer, voorzitter College van
 procureurs-generaal doet toezegging dat voortaan
bij vordering journalistiek materiaal eerst
 toestemming van rechter wordt gevraagd.
14 – De NVJ is ‘blij’ dat het P2000 systeem
 geleidelijk landelijk wordt ingevoerd. 
16 – Sanoma gaat, na overleg met de NVJ, 
herziening algemene voorwaarden voor freelancers
gedeeltelijk aanpassen.
17 – Arbeidsvoorwaardenbeleid NVJ: structurele
loonsverbetering van 2 procent is gerechtvaardigd. 
18 – Start NVJ-bezoekronde aan 13 regionale
 omroepen.
18 – Sectie Freelance start Eerlijk Deel-campagne
voor versterking positie freelancers. 
24 – Principeakkoord CAO voor Vaktijdschrift-
journalisten 2009-2010.
25 – Dagbladbedrijven schaffen onterecht
 auteursrechtvergoeding af. Noodzaak tot  collectieve
afspraak voor 2010 en daarna, vindt NVJ.
30 – De NVJ sluit voor haar freelanceleden
 collectieve contracten bij meerdere ziektekosten-
verzekeraars.

DECEMBER
1 – NVJ Academy staat geregistreerd als erkende
onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs in
het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs
(CRKBO). 
2 – Afstudeerrichtingen opleidingen journalistiek
sluiten niet aan op arbeidsmarkt, aldus  
Alumni- onderzoek 2010 NVJ. 
3 – IFJ en NVJ veroordelen groeiend politieke
 verzet tegen klokkenluidersite Wikileaks. 
8 – Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten
2010-2012.
8 – Verlenging Sociaal Plan TMG. 
10 – NVJ houdt ludieke actie tijdens Mercurs
 Tijdschriftengala om aandacht te vestigen op 
freelancers.
14 – Minister Van Bijsterveldt (OCW) dringt bij
NVJ aan op een snel schrijven van mediabrief.
22 – NVJ praat met Holland Combinatie (Telegraaf
Lokale Media) over voorgenomen reorganisatie op
verschillende redacties.
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De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft mede opgericht:

Raad voor de Journalistiek www.rvdj.nl
Persvrijheidsfonds www.persvrijheidsfonds.nl
Mediadebat www.mediadebat.nl
Free Press Unlimited www.freepressunlimited.org/
Stichting Landelijke Politie Perskaart www.politieperskaart.nl
Reporters Respond www.nvj.nl/persvrijheid/reporters-respond/
On file www.onfile.eu
Vrouw en media www.vrouw-en-media.nl
Catalogus Gezond Uitgeven www.arbocatalogusgezonduitgeven.nl
Platform Makers www.platformmakers.nl
De Tegel, Journalistieke Jaarprijzen www.detegel.info
De Zilveren Camera www.zilverencamera.nl
Stan Storimans Prijs www.stanstorimansprijs.nl
Infographics Jaarprijs www.infographics.eu


