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Voorwoord
Zorgen over publieke functie van de journalistiek
Het jaar 2012 staat te boek als het jaar van grote zorgen over de publieke functie van de journalistiek. 
Met name regionaal en lokaal staat het journalistieke werk en het vak onder druk. De NVJ heeft zich 
op alle mogelijke manieren ingezet om deze dreigende afkalving te keren, dan wel nieuwe richtingen 
te zoeken die de verschraling kunnen verzachten. Wij deden dat via opinieartikelen, regiodiscussie en 
het in de lucht brengen van de website “Regio in de Uitverkoop” in februari. In augustus volgden de 
eerste resultaten van een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Media over de aanwezigheid 
van regionale en lokale media, dat mede op aandringen van de NVJ werd gestart. 
In september volgde een Expertmeeting met wetenschappers, journalistiek en hoofdredacties. Dit alles 
culmineerde in een uitgebreide brief aan de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, verantwoordelijk 
voor de Media, Sander Dekker (november 2012). Onze inbreng en suggesties heeft de staatssecretaris 
gebruikt in zijn eerste brief aan de Tweede Kamer over zijn beleidsterrein. 
Tekenend voor de zorgen over verschraling van journalistiek, nieuwsgaring en nieuwsselectie waren 
in 2012 het grotendeels verdwijnen van de Wereldomroep en dagblad De Pers en het opheffen van de 
GPD per 31 december van dit jaar. 

Die verschraling gaat helaas voort, met aankondigingen bij alle regionale media over verdere reducties 
op de redacties en een nieuwe ingreep in het budget van de publieke omroep, waarbij ook de regionale 
omroep hard wordt aangepakt. De NVJ zal dus ook in 2013 aandacht moeten blijven geven aan deze 
sombere ontwikkeling, waarbij in de kantlijn gelukkig ook enige lichtpuntjes waarneembaar zijn, zoals 
de oprichting van een regionaal mediafonds in Friesland, experimenten met regionale mediacentra in 
onder andere West Brabant en de digitale doorstart van De Nieuwe Pers, met een nieuw verdienmodel 
voor deelnemende freelancers. De opmars van de online journalistiek vertaalt zich binnen de NVJ ook 
in de heroprichting van de sectie Internet, die in 2012 meteen flink aan de weg heeft getimmerd.

Persvrijheid
Een van de andere hoofdonderwerpen voor de NVJ: persvrijheid. Hoogtepunt van de aandacht 
hiervoor is traditioneel 3 mei, de Internationale Dag van de Persvrijheid, die de NVJ branche-breed 
samen met andere organisaties voor de negende keer in Nederland op poten zette. Dit jaar met een 
focus op de situatie in Turkije: de middag van 3 mei was gewijd aan de situatie in Turkije met een 
lezing van Yasemin Çongar, adjunct hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Taraf:  “Others fear 
our stories” zo benoemde ze haar bestaansrecht in een moedige speech. De Turkse journalist Ahmet 
Şık, kort daarvoor vrijgelaten uit een Turkse gevangenis en prijswinnaar van het Verploeg Memorial 
Fund, bracht een bezoek aan de NVJ. En wij organiseerden een uitwisseling met Turkse journalisten. 
Met als uitsmijter een voetbalwedstrijd tussen een team van Nederlandse en Turkse journalisten 
tegen oud-Ajax.

De NVJ is onverminderd actief in het Persvrijheidsfonds. Belangrijk was de overwinning in november 
bij het Europese Hof in Straatsburg in onze strijd voor goede bescherming van bronnen. Het betrof de 
zaak van Telegraaf-journalisten Bart Mos en Joost de Haas tegen de Staat der Nederlanden - gesteund 
door NVJ en Persvrijheidsfonds - die opnieuw een belofte opleverde voor een wettelijke verankering 
van het bronbeschermingsrecht voor journalisten.
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Raad voor de Journalistiek
Gedurende 2012 bleef de Raad voor de Journalistiek onze aandacht vragen. De in gang gezette 
discussie aldaar over vernieuwingen volgden wij op de voet en we verschaften steun waar nodig. De 
gezamenlijke inspanning leidde er onder andere toe dat begin 2013 de redacties van Elsevier en RTL 
zich weer bij de Raad aansluiten. 

Het jaar 2013 heeft de NVJ uitgeroepen tot het Jaar van de Freelancer. Als forse opmaat organiseerde 
de NVJ het Eerlijk Deel festival in november 2012 in Den Haag, met discussies met Kamerleden en de  
introductie van het freelance manifest om betere tarieven te kunnen realiseren.

Politie en OM
Om de stroeve omgang tussen pers, politie en OM in beter vaarwater te krijgen, hielden we twee 
expertmeetings met alle betrokken partijen. Daaruit vloeiden onder andere afspraken voort voor een 
periodiek overleg, meer aandacht bij de opleidingen voor positie van de pers en een betere erkenning 
van de Landelijke Politie Perskaart. Vanaf 2013 kan de NVJ haar inspanningen voor de erkenning van 
het werk van journalisten en fotojournalisten op straat en bij incidenten gaan bundelen, nu de LPP als 
separate stichting is opgeheven en de NVJ voortaan alle LPP-activiteiten in eigen huis heeft.

Bert de Jong, waarnemend voorzitter NVJ

Mediabeleid
7 actiepunten
De NVJ bepleit een samenhangende aanpak die de mediasector een gezonde toekomst biedt. In het 
najaar stelt de NVJ zeven concrete voorstellen en actiepunten op voor de nieuwe minister van OCW, 
Sander Dekker. Zo vindt de NVJ dat journalistieke initiatieven moeten worden ondersteund door een 
platformonafhankelijk journalistiek fonds en de rol van de publieke omroep moet opnieuw worden 
gedefinieerd nu de media fundamenteel zijn veranderd.

1. Meer fondsvorming voor journalistieke initiatieven en projecten
De NVJ bepleit steun voor het overeind houden of initiëren van onderzoeksjournalistieke initiatieven, 
ondermeer op lokaal en regionaal niveau. Dit zouden geen tijdelijke subsidies voor specifieke projecten 
of onderzoeken moeten zijn, maar structurele steun voor kostbare en kwetsbare onderdelen in het 
journalistieke proces. Een nieuw platformonafhankelijk journalistiek fonds zou een ruim budget 
moeten krijgen ter ondersteuning van dit soort journalistieke arbeidsintensieve functies met een 
democratische meerwaarde. Een tweede taak voor dit fonds zou kunnen liggen in het stimuleren 
van innovatie en dan met name nieuwe vormen van journalistiek werken, met de daarbij behorende 
opleidings- en bijscholingstrajecten.
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2.	 Herdefiniëring	van	de	rol	van	de	publieke	omroep
De media zijn fundamenteel veranderd en daarmee dient ook de rol en meerwaarde van de publieke 
omroep tegen het licht te worden gehouden. Een staatscommissie kan samen met het werkveld 
vorm geven aan de uitwerking van deze visie. Pas daarna is de vraag aan de orde of de voorgestelde 
bezuiniging van nog eens 100 miljoen euro in het regeerakkoord opportuun is.

3.	 Communicatiebudgetten	overheid	naar	advertenties	in	onafhankelijke	media
Op elke journalist zijn tussen de 5 en 10 communicatiemedewerkers werkzaam. Een andere allocatie 
van communicatiegelden is op zijn plaats. Teveel wordt gedacht dat overheidsoptredens ook gemarket 
moeten worden. Daarmee neemt de overheid de burger onvoldoende serieus. Informeer de burger 
door goede toegang tot overheidsinformatie en geef media de ruimte om hun controlerende taak te 
vervullen. De modernisering van de Wob en een betere digitale toegang tot overheidsinformatie zijn 
belangrijke voorwaarden.

4. Btw-verlaging ook digitaal
Een laag btw-tarief, juist ook digitaal, maakt informatie goedkoper beschikbaar.

5.	 Onderzoek	naar	machtsverhoudingen	digitale	distributiepartijen	versus	makers		
 van content
Terwijl het maken van de journalistieke inhoud weinig loont, is het distribueren en verpakken van de 
inhoud juist zeer lucratief. Telecom, kabelbedrijven, providers, search- en soft/hardwarebedrijven 
varen hier wel bij. In diverse Europese landen worden wettelijke maatregelen getroffen om zodoende de 
opbrengsten in het digitale domein eerlijker te verdelen. Concrete maatregelen van auteursrechtelijke, 
mededingingsrechtelijke en technologische aard kunnen de creatie en nieuwsvoorziening in het 
digitale domein levensvatbaar maken.

6. Versterk positie van de zelfstandige maker
Er moet meer ruimte komen om zelfstandigen binnen de media een uitzonderingspositie te verschaffen 
binnen het mededingingsrecht, zodat deze groep via ondermeer adviestarieven sterk kan staan en 
kwaliteit kan blijven leveren.

7. Jonge instroom
Een door het ministerie van OCW verzorgd steunprogramma heeft ervoor gezorgd dat aanzienlijk 
meer jong afgestudeerden een kans hebben gekregen om werkervaring op de doen op redacties. De 
NVJ bepleit voortzetting van dit project. Dit zou bovendien open moeten staan voor alle commerciële 
journalistieke media.
 
Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ

Brief aan Dekker >>

http://www.nvj.nl/docs/Brief_aan_Staatssecr.S_.Dekker-OCW_14_nov_2012_def_.pdf
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Regio in de Uitverkoop
Actiejaar voor behoud regionale journalistiek
Het instandhouden van de journalistiek in de regio is een van de speerpunten voor de NVJ in dit jaar. 
Aanleiding zijn de reorganisatieplannen bij ondermeer Wegener. Het hele jaar staat in het teken van de 
actie Regio in de Uitverkoop. Het actiejaar begint met een publicatie van een manifest over het belang 
en de toekomst van de regionale journalistiek. Het is de hoogste tijd dat er een streep wordt getrokken 
en dat er serieus perspectief wordt geboden aan de regionale kranten. Reorganisatieplannen met korte 
termijn winstdoelen en verdere sanering van redacties moeten van tafel. Alternatieve plannen van 
uitgevers en overheid moeten ervoor zorgen dat er weer geïnvesteerd wordt in regionale journalistiek, 
zodat zij haar meerwaarde kan bewijzen. 

Op 28 februari organiseert de NVJ het debat Regio in de Uitverkoop. Onder leiding van Frénk van der 
Linden debatteren Truls Velgaard  (Wegener), Jasper van Dijk (SP), Janette Luichies (HDC; voorzitter 
sectie NVJ Dagblad), Bart Brouwers (Dichtbij.nl), Harrie de Wit (TMG) Anouchka van Miltenburg 
(VVD); Piet Bakker (UvA), Rimmer Mulder (voorzitter NVF) en Thomas Bruning (NVJ) over de 
toekomst van de regionale journalistiek. Iedereen onderkent de meerwaarde en publieke functie, die 
regionale en lokale journalistiek vervullen. 

De cijfers van de afgelopen tien jaar laten een sombere ontwikkeling zien, als het gaat om lokale 
pluriformiteit en slagkracht. De façades, de titels, staan nog overeind, maar er staat nog zo weinig 
achter. Het aantal journalisten bij de belangrijkste regionale uitgever Wegener is in tien jaar tijd 
gehalveerd van 2.000 naar 1.000, bij andere regionale uitgevers is eenzelfde ontwikkeling zichtbaar en 
online zijn nog zeer weinig nieuwe professionele initiatieven levensvatbaar gebleken. De journalistiek 
verkeert in een transitieperiode, waarin het heel moeilijk is om regionaal en lokaal geld te verdienen. 
De NVJ ziet een belangrijke rol voor de overheid om de bedrijven en de journalistieke infrastructuur 
naar die toekomst toe te brengen

Oplossingsrichtingen
Na het succesvolle debat gaat het actietraject voor het behoud van regionale journalistiek een volgende 
fase in. De NVJ praat met vertegenwoordigers van de regionale en landelijke politiek, directies en 
hoofdredacteuren over een aantal concrete oplossingsrichtingen:

Fiscaal: Naast het lage btw-tarief voor printuitgaven ook een laag tarief voor digitale uitgaven. 
Regionale journalistieke fondsen: Regionale stimuleringsfondsen voor inhoudelijke 
journalistieke projecten. 
Afspraken	lokaal/regionaal	communicatiebudget:	Veel overheidsgeld wordt nu besteed aan 
eigen informatiekanalen. Maak een substantieel deel beschikbaar voor regionale/lokale publicaties.
Wegnemen	wettelijke	barrières	en	eerlijk	speelveld:	De verdeling van opbrengsten tussen 
makers en distributeurs online is scheefgegroeid. De overheid kan als wetgever een actievere rol spelen 
in een eerlijkere verdeling tussen deze partijen via mededingingsregels,  auteurscontractenrecht en 
onderzoek naar scheefgegroeide machtsverhoudingen. 
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Onderzoek
De NVJ dringt bij het Stimuleringsfonds van de Pers aan op een onderzoek naar de nieuws- en 
informatievoorziening in de regio om zo de problemen in de regio scherp in beeld te krijgen. Dat 
onderzoek start in mei. Met een nulmeting in de 418 gemeenten van Nederland willen de onderzoekers 
een zo breed mogelijk overzicht hebben van de traditionele en niet-traditionele media (zoals web 
only’s). Onderzocht wordt wat de omvang is van het aanbod, wie verantwoordelijk is voor dat aanbod 
en wat de trends zijn.
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat inwoners in de noordelijke drie provincies veel meer keuze 
hebben uit regionale nieuwssites dan inwoners in het zuiden van het land. In 2013 zal dit onderzoek 
verder worden verdiept, zodat meer conclusies kunnen worden getrokken over de inhoudelijke rol en 
uniciteit van de betreffende media. 

Het overzicht wordt gepubliceerd op de site van NU.nl >>

Persvrijheid, Veiligheid & Ethiek
Persvrijheidsmonitor
De derde nationale Persvrijheidsmonitor maakt melding van een jaar zonder grote incidenten op het 
gebied van persvrijheid in Nederland. Maar er is wel werk aan de winkel voor Nederland op het gebied 
van wetgeving, om zo de persvrijheid goed te kunnen waarborgen. 
Een wettelijke regeling voor journalistieke bronbescherming laat nog altijd op zich wachten, ondanks 
een duidelijke aanbeveling op dit punt uit Europa, twee uitspraken van het Europese hof en een advies 
van de Raad van State, dat al meer dan twee jaar bij de minister ligt. 
“Een wet kan ervoor zorgen dat journalisten en hun bronnen beter beschermd worden bij huiszoekingen, 
het afluisteren van telefoongesprekken en het vorderen van beeldmateriaal.”
Daarnaast zakt Nederland steeds verder weg als het gaat om openbaarheid van bestuur. De Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) is nodig aan herziening toe. De huidige regering besteedt vooral 
aandacht aan het terugdringen van oneigenlijke en omvangrijke verzoeken om informatie, een belang 
van de overheid. Aanpassing van de Wob aan internationale ontwikkelingen die de openbaarheid van 
overheidsinformatie uitbreiden, zou meer prioriteit moeten krijgen. Dat is in het belang van iedere 
burger, ook van journalisten.

Persvrijheidlezing
Met haar Persvrijheidlezing over de persvrijheid in Turkije houdt Yasemin Çongar, adjunct-
hoofdredacteur van de Turkse krant Taraf, het publiek een heldere spiegel voor: je kiest ervoor om 
journalist te zijn, of niet. 

http://www.nu.nl/media/2890527/noorden-meeste-regionale-nieuwssites.html
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Terwijl journalisten bezig zijn verhalen te ontwarren, zijn anderen bezig diezelfde verhalen stil te 
houden. Dat die verhalen in de kast blijven, heeft allemaal met angst te maken, aldus Yasemin Çongar. 
Of het nu een politieke partij of een religie is die angst genereert, als journalisten toegeven aan angst 
zal altijd een deel van de waarheid onverteld blijven. Autoriteiten die bang zijn voor hun eigen beeld 
in de spiegel en bang zijn voor de waarheid, willen dat journalisten de andere kant op kijken. “Als wij 
journalisten die angst delen, omdat we ons goede salaris niet willen opgeven, onze kolommen niet 
willen opgeven of, begrijpelijk, niet vervolgd willen worden, zijn we medesamenzweerders geworden 
van misdaad tegen de waarheid. Dat lijkt misschien een moeilijke keuze. Maar je kiest ervoor. Een 
arts kan ook niet weigeren bepaalde ziektes te behandelen. Je kunt geen journalist zijn als je niet 
bereid bent om het verhaal woord voor woord naar boven te halen.”

Hans Verploeg Memorial Fund
Het Hans Verploeg Memorial Fund 2012 heeft het mogelijk gemaakt dat de zogeheten Gevangenenkrant 
kon worden vertaald. Hierin interviewen Turkse gevangen journalisten zichzelf. Ook een film die 
journalist Mehmet Ülger over Nedim Şener en Ahmet Şık maakte, wordt financieel gesteund door het 
Hans Verploeg Memorial Fund. Journalist Ahmet Şık, die na een gevangenschap van meer dan een 
jaar in maart 2012 vrijkomt, bezoekt in mei de NVJ en benadrukt dat met zijn vrijlating de problemen 
in Turkije zeker niet voorbij zijn. Nog altijd zitten 50 journalisten in Turkije gevangen.

Website: www.hansverploegmemorialfund.nl 

Journalistenelftal tegen Lucky Ajax
In het kader van de Dag van de Persvrijheid en 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen speelt 
Lucky Ajax, het team van oud-eerste elftalspelers, een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen het 
elftal van Nederlandse en Turkse journalisten. Het wordt  9-5 in het voordeel van Lucky Ajax. 
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Wetsvoorstel Wob
Jarenlange druk vanuit de NVJ om tot een verbetering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
te komen, leidt in 2012 aanvankelijk niet tot stappen in de goede richting. Een defensief voorstel, dat 
nog onder minister Donner tot stand komt, en door diens vervanger Spies wordt gepresenteerd, is 
geen antwoord op de voornaamste kritiekpunten, die de NVJ op het functioneren van de bestaande 
wet heeft. 

In een brief aan minister Spies (Binnenlandse Zaken) spreken NVJ, het Nederlands Genootschap 
van Hoofdredacteuren, NDP Nieuwsmedia en Stichting Persvrijheidsfonds van een bedreiging van de 
persvrijheid als Spies haar wijzigingen doorzet. De grootste kritiek treft het voorstel om onredelijke 
en omvangrijke Wob-verzoeken te kunnen tegengaan. In dit voorstel krijgen bestuursorganen een 
makkelijk extra wapen in handen om onwelgevallige Wob-verzoeken tegen te gaan dan wel te traineren. 
Het is voor de vier organisaties onbegrijpelijk dat minister Spies onderzoeken onder journalisten, dan 
wel kritische kanttekeningen en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman, geheel negeert. 
De organisaties bepleiten een brede discussie over het functioneren van de openbaarheid van bestuur. 
Materiaal daarvoor is er genoeg. Op het ministerie ligt al jaren een compleet wetsontwerp van prof. 
Bernd van der Meulen en een initiatiefwetsvoorstel van Mariko Peters van GroenLinks. Ook het 
Verdrag van Tromsø biedt aanknopingspunten. 
Inmiddels lijkt met het aantreden van een nieuw kabinet en een nieuwe minister het voorgenomen 
wetsvoorstel te worden ingetrokken en alsnog serieus gekeken te worden naar de door de NVJ 
ingebrachte verbeterpunten en het initiatiefwetsvoorstel van Mariko Peters.  

Brief Wob aan minister Spies >>

Bronbescherming 
In november 2012 komt een definitieve uitspraak van het Europese Hof in de zaak van Telegraaf 
journalisten Bart Mos en Joost de Haas versus de AIVD. In deze zaak, die in 2006 begon, was de 
NVJ mede-eiser. Het wordt een klinkende overwinning voor de Nederlandse journalistiek. Het hof 
veroordeelt het afluisteren van journalisten, de gijzeling en de andere handelingen, die de bescherming 
van bronnen in gevaar hebben gebracht en wijst Nederland erop dat er wetgeving nodig is om de 
bescherming van journalistieke bronnen beter te verankeren. Staatssecretaris Teeven reageert nog in 
de week van de uitspraak met de belofte dat hij een aangepast wetsvoorstel naar de Kamer zal sturen.

Freedom House Barometer 
Voor het eerst in acht jaar neemt de persvrijheid niet af. Een van de belangrijkste bevindingen 
van Freedom House is de verbeterde situatie in de Arabische wereld. Met name de landen Libië, 
Tunesië en Egypte zijn doorgeschoven naar landen met een gedeeltelijke persvrijheid. Een structurele 
verbetering van de persvrijheid zet nog niet door. Bestendiging lijkt wel op te treden in Tunesië, waar 
de tv-verslaggeving neutraler is geworden. 
Van de 197 landen wordt 33,5 procent beoordeeld als vrij, 36,5 procent als gedeeltelijk vrij en 30 
procent als niet vrij. Dit betekent een verschuiving naar meer landen met een gedeeltelijke persvrijheid. 

Nationale politie 
De NVJ en de nationale politie spreken een periodiek overleg af om over de voortgang op verschillende 

http://www.nvj.nl/docs/120921-Wob-brief_aan_minister_Spies-def.pdf
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dossiers te bespreken. Deze afspraak is een direct gevolg van de samen georganiseerde bijeenkomst 
met Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) in november. 
Behalve dat er gedeelde belangen zijn, vervullen pers en politie elk een wezenlijk eigen rol die de 
andere partij goed moet begrijpen. Journalisten moeten met camera op de betreffende plek kunnen 
komen en daar beelden kunnen maken.  
De politie moet niet willen regisseren voor de pers wat nieuws is en wat niet. Politie moet zorgen voor 
neutrale en snelle alarmering en zorgen dat de media hun werk kunnen doen. 
Bovendien schort het aan de erkenning en herkenning op straat van de Politieperskaart.

Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt en werken NVJ en nationale politie aan een plan voor een 
betere bekendheid van de Politieperskaart. Ook worden afspraken gemaakt met de Politieacademie 
om gastcolleges te geven over de verhouding tussen pers en politie en de rechten en plichten van 
journalisten bij incidenten en op de openbare weg. Verder wordt een ontmoeting gepland met alle 
hoofden voorlichting van de nieuwe politieregio’s, waarbij beide beroepsgroepen de knelpunten in de 
regio’s kunnen bespreken en aanpakken. 
Een ander terugkomend probleemdossier dat de nationale politie met de NVJ wil aanpakken is de 
persalarmering/C2000-probematiek. De NVJ heeft gewezen op de NVJ Enquête P2000 uit 2011 en 
de nog altijd voortdurende stroom van klachten uit een aantal regio’s met betrekking tot snelle en 
volledige persalarmering. De nationale politie zegt toe dit dossier op te pakken zodat journalisten in 
alle regio’s snel en ongehinderd worden geïnformeerd.

De nieuwe vakbeweging
Met behoud van autonomie
De FNV gaat op in een nieuwe vakbeweging. De NVJ moet een besluit nemen met betrekking tot 
mogelijke aansluiting. Omdat er nog veel onduidelijk is in de opzet, gaat het NVJ-bestuur vooralsnog 
niet verder dan een voorwaardelijk positief advies. Het bestuur geeft hierbij aan dat een aantal zaken 
voor de NVJ van cruciaal belang zijn bij de uiteindelijke beslissing. In de eerste plaats is autonomie 
een voorwaarde voor de NVJ. De NVJ is immers behalve een vakbond vooral een beroepsvereniging 
voor journalisten en moet vol de ruimte hebben om daar ook uitdrukking aan te geven in de nieuwe 
vakbeweging. Het streven om vakmanschap en beroepen centraal te zetten spreekt het bestuur aan, 
maar zou wel goed geborgd moeten worden in de plannen van de nieuwe vakbeweging.

Daarnaast is de afdracht een belangrijk punt; juist gelet op de door de NVJ zo belangrijk geachte 
autonome positie, zou de afdracht zeker niet groter moeten worden dan de NVJ nu aan de FNV doet. 
De overkoepelende rol van de nieuwe vakbeweging moet daarbij vooral gericht zijn op het ook door de 
NVJ onderschreven streven naar onderlinge solidariteit tussen werknemers en freelancers als geheel. 
Aansluiting zou moeten bijdragen aan de meest effectieve behartiging van collectieve freelancers- en 
werknemersbelangen, waarvoor de NVJ als vereniging zelf te klein is. 
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Op 23 juni tekent de NVJ net als de meerderheid van de 19 FNV-bonden voor de oprichting van 
de Vakbeweging als opvolger van Vakcentrale FNV. De NVJ benadrukt nogmaals dat NVJ meedoet, 
maar graag de rol van kritische luis in de pels vervult en tevens die van wegbereider voor de vorm die 
de nieuwe vakbeweging in de optiek van de NVJ zou moeten krijgen: herkenbaar en verbindend op 
het vak, maar ook met oog voor de overkoepelende belangen van alle freelancers en werknemers. In 
mei 2013 zal definitief over aansluiting moeten worden besloten.

Auteursrechten
Wetsvoorstel zonder ruggengraat
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap sturen op 20 juni het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar de Tweede Kamer. 
Als een exploitant geld verdient met creatieve prestaties, moet de maker daarvan in redelijke mate 
meeprofiteren, aldus het wetsvoorstel. Zo krijgt de maker het recht op een billijke vergoeding voor het 
verlenen van exploitatiebevoegdheid. De minister van OCW kan samen met verenigingen van makers 
en exploitanten de hoogte hiervan vaststellen.
Bij onverwacht succes kan de maker bovendien een hogere vergoeding claimen. Ook komt er een 
laagdrempelige geschillencommissie. Naast individuele makers kunnen ook verenigingen van makers 
geschillen aan de commissie voorleggen.
Platform Makers, het samenwerkingsverband van 19 beroeps- en belangenorganisaties waaronder de 
NVJ, is content dat het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht eindelijk is ingediend. Het voorontwerp 
dat aan dit wetsvoorstel vooraf ging in juni 2010, werd door het Platform Makers zeer positief 
ontvangen. Met name door de korte opzegbare licentie in combinatie met de mogelijkheid van het 
afsluiten van collectieve overeenkomsten leek het wetsvoorstel daadwerkelijk de positie van de maker 
te versterken. Maar na de consultatieronde moeten de makers helaas constateren dat deze ruggengraat 
volledig uit het eerdere oorspronkelijke wetsontwerp is verdwenen.

Onvoldoende
Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht komt in zijn huidige vorm onvoldoende tegemoet aan het 
voorafgestelde doel om de positie van makers fundamenteel te verstevigen, aldus de reactie van 
Platform Makers.
Zo voorziet het voorstel in een regeling die collectieve onderhandelingen over vergoedingen 
mogelijk moet maken, zonder in strijd te zijn met de Mededingingswet. Volgens Platform Makers 
ontbreekt echter een pressiemiddel om vertegenwoordigers van producenten/exploitanten aan de 
onderhandelingstafel te krijgen. Bovendien is de regeling zo ingewikkeld en omslachtig, dat het de 
vraag is of dit in de praktijk gaat werken. Daarnaast is de werkingssfeer van het wetsvoorstel zeer 
beperkt gedefinieerd, waardoor grote groepen van makers uitgesloten worden en geen beroep op de 
beschermende maatregelen kunnen doen.
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NVJ Vereniging & Secretariaat
Profiel beroepsvereniging verder uitbouwen
Sinds de verandering van de structuur wordt de in 2011 gestarte lijn van Groeien vanuit de kern, 
voortgezet. Ook in 2012 staat de volgende kernkwaliteit voorop: “Het met kennis van zaken actief 
steunen van de journalistieke beroepsgroep”. Vanuit deze kern worden onderscheidende producten 
en diensten aangeboden aan leden en niet-leden.

In 2012 wordt het profiel als beroepsvereniging met oog voor kwaliteit verder uitgebouwd. Dit 
wordt ook het jaar waarin vanuit de nu ontwikkelde stevige basis moet worden gewerkt aan 
marketingactiviteiten om daarmee ledenwinst te realiseren. Dat moet deels tegen de stroom in. In 
2012 worden opnieuw reorganisaties doorgevoerd. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat er op veel 
plekken aan organisatiegraad kan worden gewonnen. 

Leden winnen kan alleen als de activiteiten een meerwaarde vormen en bereikbaar zijn voor nieuwe 
leden. Daarom worden:
- activiteiten van NVJ Academy uitgebreid, waar ook niet-leden gebruik van maken en waar op 
voordelen van het lidmaatschap gewezen kan worden;
- speciale uurtarieven juridische bijstand voor bijzondere leden en nieuwe leden geïntroduceerd;
- de presentatie van de tariefcalculator verbeterd en de start van een soortgelijke service voor leden in 
loondienst mogelijk gemaakt. 

Alle afdelingen dragen een steentje bij aan deze vernieuwing of uitbreiding van activiteiten:

De ondersteunende afdeling: • Het verder ontwikkelen van het nieuwe administratiesysteem, 
zodat ex-leden, geïnteresseerden in de NVJ en anderen via de 
database goed benaderd kunnen worden;

• vereenvoudiging van de contributies.

De collectieve afdeling: • Versterking van de groep ambassadeurs, deze te voorzien van 
het juiste wervingsmateriaal;

• benaderen van opzeggers en potentiële leden;
• ontwikkelen en zichtbaar maken van services, die aantrekkelijk 

zijn voor de beroepsgroep, zoals salaris- of tariefadvies op maat.

De juridische afdeling: • Aantrekkelijk aanbod neerleggen voor potentiële leden en 
bijzondere leden als deze rechtsbijstand nodig hebben;

• zichtbaarheid en meerwaarde via columns en colleges laten zien.

Academy: • Uitbreiden van aanbod van cursussen;
• het bieden van kortingen aan NVJ-leden;
• bij het aanbod niet-leden tot lidmaatschap verleiden.
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Marcom: • De organisatie van juiste middelen voorzien om alle ambities 
waar te maken;

• in beeld brengen waar potentiële leden zich bevinden;
• de juiste tools ontwikkelen c.q aanreiken om leden te behouden 

en binnen te halen.

Totaal aantal NVJ-leden 7.651 (-3,7 %)
      

2012 2011
Freelance 28,0% (26,6%)
Dagblad 26,7% (26,4%)
NVF 8% (8,5%)
Lokale Media 2,9% (3,1%)
Tijdschriften 8,6% (8,8%)
Omroep 10,5% (13,0%)
Internet 1,7% -
Diversen en studenten  13,6% (13,6%)
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Sectie Dagblad 
Speerpunten
Na het moeizaam gerealiseerde akkoord van 2011 heeft de sectie Dagblad in 2012 niet hoeven 
onderhandelen voor een nieuwe cao. Wel werkt de NVJ vanuit een cao-afspraak uit 2011 samen met 
NDP Nieuwsmedia aan een rapport modernisering van de cao voor  dagbladjournalisten. De commissie 
onderzoekt een eigentijdse invulling van de huidige collectieve arbeidsvoorwaarden, zoals extra vrije 
tijd voor oudere journalisten, arbeidstijden, digitale werkzaamheden, opleiding en personeelsbeleid. 
Cao-partijen evalueren de functie-indeling in de cao. Duidelijk is dat de functie-indeling een - met 
name digitale - opfrisser nodig heeft. Cao-partijen zullen de eerstvolgende onderhandelingen met 
beide onderwerpen aan de slag gaan.
De sectie Dagblad wil van 2012 het jaar van de kwaliteit maken. Daartoe is ook een afspraak gemaakt 
met NDP Nieuwsmedia. Helaas haalt de werkelijkheid die plannen van de sectie in. Nagenoeg alle 
werkgevers voeren kostenbesparende maatregelen door en/of reorganiseren flink, waardoor redacties 
onder druk komen te staan. Aan de kwaliteitsafspraak wordt kortom door werkgevers geen gevolg 
gegeven. 

2012	is	in	dat	verband	meer	een	jaar	van	reageren:	
Wegener presenteert Digital First – 100 journalisten moeten weg, reorganisatie en inleveren 
eindejaarsuitkering; ANP – 30 redacteuren moeten weg; einde De Pers – 40 journalisten zonder 
baan; NDP Nieuwsmedia weigert persbureaus onder werkingssfeer cao dagbladjournalisten te laten 
vallen; start discussie bovenmatigheid TMG; NVJ aan de slag met project raam-cao; boekenonderzoek 
Wegener – noodzaak reorganisatie is er; ingrijpend traject rond reorganisatie en sociaal plan FD – 
15 journalisten verliezen baan; vergaande journalistieke reorganisatie Koninklijke BDU – alle (zo’n 
50)  journalisten worden voorlopig boventallig/ 25 moeten weg; fusie Spits/Metro; mogelijke verkoop 
NDC, MGL, Wegener hangt boven de markt; verlenging sociaal plan TMG en Wegener; actiedreiging 
de Stentor na weigeren doorvoeren formatiedoelstelling; opheffing GPD - 45 journalisten verliezen 
baan; oprichting De Persdienst. 

Activiteiten
• In mei start de nieuwe instroomregeling jonge journalisten gefinancierd vanuit de cao.
• Op initiatief van sectie Dagblad wordt in oktober een sectieoverstijgende bestuursconferentie 

georganiseerd, thema’s zijn: raam-cao, positie freelancer, verbinding tussen secties.

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan Financieele Dagblad
• Sociaal Plan De Pers
• Sociaal Plan De Persgroep / VNU
• Sociaal Plan GPD
• Sociaal Plan TMG
• Sociaal Plan Wegener
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CAO overzicht
CAO Dagbladjournalisten
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 31-12-2012
• Loonontwikkeling: per 1 juli 2011 1% structureel; per 1 december 2011 0,5% structureel en per 1  
 april 2012 0,5% structureel

Leden sectie Dagblad
Aantal 2012: 2.042

Sectie Omroep
Speerpunten
Hilversum is nog aan het bijkomen van de bezuiniging van 200 miljoen euro door het kabinet 
Rutte 1 als een nieuwe bezuiniging door Rutte 2 wordt afgekondigd. Nog eens 100 miljoen zal moeten 
worden bezuinigd. Ondertussen worden de eerste gevolgen van de bezuinigingen zichtbaar. Bij de 
Wereldomroep verdwijnen 270 van de 350 banen. Veel tijd wordt gestoken in een sociaal plan en in de 
begeleiding van de leden die hun baan kwijtraken. Ook maakt de NVJ zich sterk voor een journalistiek 
onafhankelijke positie van de Wereldomroep.
Met een nieuwe bezuiniging in het verschiet besluiten partijen om het sociaal plan van de landelijke 
omroepen te verlengen tot eind 2013. NVJ Omroep doet het platform Bezorgde Omroepmedewerkers 
herleven. Met ingezonden brieven, op Facebook en met een petitie. De kritiek op het kabinet is met 
name dat er visieloos bezuinigd wordt op de publieke omroep.
Teruglopende reclame-inkomsten is iets waar vooral de commerciële omroepen mee te maken hebben. 
SBS, met ook veel qua kijkcijfers tegenvallende formats, lijkt het grootste slachtoffer te worden. 
Bemoedigend is dat juist de journalistieke programma’s blijven scoren. 
Bezuinigingen zijn er ook bij de regionale omroepen. Met als gevolg: ook daar reorganisaties. De 
lokale stadszender AT5 lijkt in een iets rustiger vaarwater te komen als zij wordt overgenomen door 
een consortium van RTV NH, Het Parool en de AVRO. Het is de bedoeling dat de zender delen van het 
opgeheven MTNL over gaat nemen.

Activiteiten
• Kort na de verkiezingen organiseert NVJ Omroep in Nieuwspoort een debat over de rol van de 

journalistiek tijdens de verkiezingen. 
• In het najaar is er het jaarlijkse Rondje Regio, waarbij alle regionale omroepen worden bezocht.
• Naast de OR-dag voor regionale omroepen is er voor het eerst in lange tijd ook weer een 

Redactieradendag voor de regionale omroepen.

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan Publieke Omroep
• Sociaal Plan RNW
• Sociaal Plan AT5
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CAO overzicht
CAO voor Omroeppersoneel
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 31-12-2012
• Loonontwikkeling: 1% per 1 januari 2011; eenmalig 0,5% oktober 2011; eenmalig 1,5% januari 2012

CAO BNR
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 01-07-2013
• Loonontwikkeling: structureel: 2% per 1 juli 2011 en 1% per 1 juli 2012

CAO RTL Nederland
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 31-12-2012
• Structureel 2,25% per 1 maart 2011; eenmalig 1% per 1 juli 2011; structureel 1,5% per 1 januari  
 2012; structureel 0,5% bedrijfsresultaatafhankelijk; eenmalig 1,5% bedrijfsresultaatafhankelijk

CAO SBS
• Looptijd: 1-1-2012 t/m 31-12-2013
• Loonontwikkeling: generiek worden de salarissen met 2,5 % verhoogd.

CAO Veronica
• Looptijd van 1-1-2011 t/m 30-06-2012
• Loonontwikkeling: per 1-1-2011  2 %,  en per 1-1-2012 1%

Leden sectie Omroep
Aantal 2012: 805

Sectie Lokale Media
Speerpunten
In 2012 kan voor de sectie Lokale Media een prima cao-akkoord worden bereikt met een structurele 
loonsverhoging per 1 juli van 1%. Een interessante ontwikkeling is dat de werkgeversverenigingen 
voor huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen (VSHU en NNP) voor het eerst formeel samen aan tafel 
zitten. Ook in de nabije toekomst wordt verdere samenwerking verwacht op dit vlak.
De journalisten in de lokale media zitten in een turbulente hoek van de sector uitgeverijen. De fusie 
van HC met de krantentak van HDC staat lang op de rol, Wegener heeft maandenlang gestuurd op het 
verlagen van de kosten, bij BDU is in het najaar een ingrijpende reorganisatie gestart en bij uitgeverij 
A en C staat er een op het punt van beginnen. Daarnaast worden eind 2012 reorganisaties bij NDC 
niet langer uitgesloten. 
Ondanks deze drukkende tijden heeft de sectie Lokale Media een zeer positieve en geslaagde Dag van 
de Lokale Media weten te organiseren. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in Nieuwspoort is er 
nadrukkelijk ingegaan op de positie van freelancers in relatie tot de cao en op de mogelijk toekomstige 
samenstelling van redacties. Daarnaast vinden de workshops in de middag gretig aftrek. 
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Activiteiten
• De flexibiliseringsgolf bij kranten: is het een modegril met gevaarlijke kanten of een noodzaak die 

volop kansen biedt? Deze vragen komen aan de orde tijdens de Dag voor de Lokale Media, die op 
donderdag 27 september wordt gehouden in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

CAO Overzicht
CAO	Huis	aan	huisbladjournalisten	en	CAO	voor	Nieuwsbladjournalisten
• Looptijd beide cao’s van 1-4-2011 t/m 31-3-2013
• Loonontwikkeling: Het salaris van de journalisten wordt structureel als volgt verhoogd:  Per 1 juli 

2012 met 1%.

Leden sectie Lokale Media
Aantal 2011: 219

Sectie Tijdschriften 
Speerpunten
Het jaar 2012 is wederom een turbulent jaar voor de redacties. Titels worden opgeheven, kernredacties 
worden nog kernachtiger, grote uitgeverijen stoten titels af. Kortom, de sector is in beweging. Bij die 
beweging hoort ook de inzet op online activiteiten: digital first. 
In de tijdschrift-cao’s is de afspraak gemaakt dat de NVJ meewerkt aan een onderzoek naar een raam-
cao. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar een samenvoeging van de cao’s voor tijdschriftjournalisten, 
dagbladjournalisten en de twee niet-journalistieke cao’s. 

In de vaktijdschriftsector stoten de drie belangrijkste uitgevers - Reed Business, Kluwer en VNU 
Media - in een rap tempo hun tijdschriftenpoot af. Het uitgeven van vaktijdschriften wordt als te 
conjunctuur-afhankelijk beschouwd. De portfolio’s veranderen van nice to know in need to know.
Kluwer verkoopt onder andere de titels Adformatie en OR informatie. Reed Business stoot wederom een 
aantal titels af na de overheveling van een cluster naar uitgever Eisma. VNU Media wordt overgenomen 
door de Persgroep, hetgeen verstrekkende gevolgen heeft voor Intermediair. Weekbladen worden 
maandbladen, ook hier geldt digital first.
In de publiekssector is een gelijksoortige ontwikkeling te zien. Sanoma stopt met Vega. De 
Weekbladpersgroep met PARK. Audax stopt met Avantgarde. Hp/De Tijd wordt een maandblad.
 
Ondanks de werkdruk streven journalisten nog steeds naar behoud van kwaliteit. Dit betekent dat de 
sectie Tijdschriften meer inhoudelijke bijeenkomsten gaat organiseren, naast de activiteiten die de 
Commissie Onderwijsfonds voor publiekstijdschriften ontwikkelt, zoals de Expeditie Bladen Maken, 
Kijk Op Beeld Dagen, en debatten in De Balie. Tijdschriftjournalisten zijn dan ook grote afnemers van 
het aanbod van NVJ Academy. 
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Activiteiten
De activiteiten richten zich voornamelijk op het afsluiten van sociaal plannen en overgangsafspraken.

Sociaal Plannen
• Sociaal Plan Sanoma
• Sociaal Plan Wolters Kluwer
• Sociaal Plan Stichting Vakinformatie Siergewassen (SVS)

CAO overzicht
CAO	Vaktijdschriftjournalisten
• Looptijd: 01-01-2011 t/m 30-06-2012
• Loonontwikkeling: 1% per 1 juli 2011; 1% per januari 2012
• Verlenging 01-07-2012  (loonontwikkeling: 0%)

CAO	 voor	 Publiekstijdschriftjournalisten	 en	 CAO	 voor	 Opinieweekbladjournalisten	
(PUOP)
• Looptijd: 01-04-31 t/m 31-3-2013
• Loonontwikkeling: Gedurende de looptijd van de cao’s worden de salarissen en salarisschalen als 
volgt structureel verhoogd:  per 1-8- 2011: 1%  en per 1-7- 2012: 1%

Leden sectie Tijdschriften
Aantal leden: 655

Sectie Freelance
Speerpunten
De positie van freelance journalisten moet op zowel collectief als individueel niveau worden versterkt. 
Op collectief niveau wil de sectie Freelance het recht op collectieve onderhandelingen afdwingen bij 
de overheid. De door de FNV aanhangig gemaakte procedure heeft als inzet de mogelijkheid om 
tariefafspraken voor freelancers te maken in cao’s. De procedure van de FNV wordt ten behoeve 
van alle bonden gevoerd. Ook de NVJ is intensief betrokken bij deze procedure. Via het collectief 
arbeidsvoorwaardenoverleg en via het Platform Makers wordt aandacht gevraagd voor een billijke 
vergoeding.
Op individueel niveau krijgen freelancers meer ondersteuning bij het ontwikkelen van 
ondernemersvaardigheden. In 2012 worden door het hele land twaalf workshops met de titel ‘Business 
Model You’ gegeven. Het thema van de Grote Freelancersdag ‘Show me the Money’ sluit ook aan op 
ondernemerschap. Daarnaast biedt de NVJ Academy nieuwe cursussen aan ter ondersteuning van 
ondernemerschap.
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Ruim 700 freelance respondenten nemen deel aan de enquête ‘Freelance tarieven en contracten’. 
De conclusie is dat steeds meer mediaorganisaties met aangescherpte inkoopvoorwaarden en vaste 
tarieven werken. De ‘take it or leave it’ mentaliteit heerst. Mediaorganisaties die een paar jaar geleden 
de vrije markt haar werk lieten doen, passen nu eenzijdig de inkoopvoorwaarden en tarieven in 
negatieve zin bij. Daarom vragen NVJ Freelance en NVF de NMa tijdens een persoonlijk onderhoud 
middelen te geven om de vrije markt op eerlijkere wijze haar werk te laten doen. Tijdens het ‘Eerlijk 
Deel Festival’ in november wordt diezelfde vraag succesvol voorgelegd aan politici.

Activiteiten
• Op 5 juni wordt de Grote Freelancersdag gehouden met als thema ‘Show me the Money’. De dag 

wordt door ruim 200 deelnemers bezocht. Een record. 
• Op 5 juni wordt het eerste NVJ Crowdfunding project gelanceerd. Freelancer Anne Dilven wint 

met het project ‘Terug naar Irak’ de prijs (€ 4500).  
• Op 27 november wordt het ‘Eerlijk Deel Festival’ georganiseerd. Drie politici, Mei Li Vos (PvdA), 

Kees Verhoeven (D66) en Pieter Heerma (CDA), geven eensgezind aan dat de ‘NMa verkeerde 
keuzes maakt’. 

• NVJ	Pamflet	Freelance	>> 
• De FreelanceWijzer, opvolger van de Freelancersmap, is geactualiseerd en herschreven.

Voorbeeld succesvolle onderhandeling
Cito besluit op aandringen van de secties Freelance en NVF om freelancers wiens artikel/foto voor 
examens wordt gebruikt te betalen voor hergebruik van hun content. 

Leden sectie Freelance
Aantal leden: 2.142

Sectie NVF Fotojournalisten
Speerpunten
De NVF trekt samen op met de sectie Freelance omdat de problematiek van freelancers sterk met 
elkaar overeenkomt: tarieven worden gehalveerd en leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers 
aangescherpt. De NVF doet een beroep op beeldredacties en hoofdredacteuren om kwalitatieve 
fotojournalistiek fatsoenlijk te belonen. 
Daarnaast ligt de focus nadrukkelijk op het benutten van kansen en het stimuleren van 
ondernemerschap. In 2012 worden door het hele land twaalf workshops met als titel ‘Business Model 
You’ gegeven. Om het ondernemerschap te stimuleren worden ook studenten fotografie bezocht. 
Het thema van de Grote Freelancersdag ‘Show me the Money’ sluit ook aan op ondernemerschap. 
Daarnaast biedt de NVJ Academy nieuwe cursussen aan ter ondersteuning van het ondernemerschap. 
Om de vrije val van de tarieven te voorkomen kondigt NVF eind 2012 een roadshow aan langs 
opleidingen fotografie. 
Samen met het ANP wordt de campagne ‘I Love the News’ gestart. Het doel van de campagne is om 
het belang van beeld onder de aandacht te brengen bij afnemers en om jong talent de kans te bieden 

http://www.nvj.nl/nieuws/bericht/nvj-pamflet-freelance-opkomen-voor-freelance-fotojournalisten/#.UV3QtHPN3-H
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om ervaring op te doen. 
De nieuwe maandelijkse nieuwsbrief van de NVF wordt succesvol gelanceerd. 

Activiteiten
• Op 5 juni wordt de Grote Freelancersdag gehouden met als thema ‘Show me the Money’. De dag 

wordt door ruim 200 deelnemers bezocht. Een record. 
• Op 5 juni wordt het eerste NVJ Crowdfunding project gelanceerd. Freelancer Anne Dilven wint 

met het project ‘Terug naar Irak’ de prijs (€ 4500).  
• Op 27 november wordt het ‘Eerlijk Deel Festival’ georganiseerd. Drie politici, Mei Li Vos (PvdA), 

Kees Verhoeven (D66) en Pieter Heerma (CDA), geven eensgezind aan dat de ‘NMa verkeerde 
keuzes maakt’. 

• De FreelanceWijzer, opvolger van de Freelancersmap, is geactualiseerd en herschreven.

Voorbeeld succesvolle onderhandeling
Cito besluit op aandringen van de secties Freelance en NVF om freelancers wiens artikel/foto voor 
examens wordt gebruikt te betalen voor hergebruik van hun content. 

Leden sectie NVF 
Aantal leden: 615

Sectie Internet
Speerpunten
De sectie Internet wordt nieuw leven in geblazen. De sectie omschrijft internet als een vak apart. 
‘Online’ is een tak van sport binnen de journalistiek, net zoals ‘dagblad’ of ‘omroep’ of ‘tijdschrift’ 
dat zijn. Internetjournalistiek kent haar specifieke mogelijkheden en moeilijkheden. Het bestuur 
van de NVJ-sectie Internet wil samen met leden standpunten bepalen en handvatten bieden aan de 
internetjournalistiek. Op 13 juni presenteert een enthousiast nieuw bestuur onder leiding van Nu.nl 
chef Wilma Haan het openingspamflet, waarin zij haar speerpunten bekendmaakt: 

1. Internetjournalistiek is een vak apart. Dagelijks worden miljoenen Nederlanders door nieuwssites 
op de hoogte gehouden van het nieuws. Dat vraagt om een volwassen benadering van het, relatief 
jonge, journalistieke genre door journalisten, uitgevers, adverteerders, beroepsverenigingen en 
opleidingen.

2. Internetjournalistiek verdient een volwaardige plek in opleidingen. Het is van belang dat 
internetjournalistiek een vaste positie krijgt in het curriculum van de opleidingen journalistiek aan 
hogescholen en universiteiten. Het huidige onderwijs sluit onvoldoende aan op de situatie op de 
arbeidsmarkt. De kwaliteit van het internet-onderwijs is wisselend en de NVJ (sectie Internet) ziet 
meehelpen aan het verbeteren ervan als een van haar prioriteiten.
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3. Persvrijheid geldt ook online! Anno 2012 lijkt een website ‘op zwart zetten’ nog altijd een kleinere 
stap dan het stoppen van de drukpersen. Websites hebben op dit vlak dezelfde bescherming nodig als 
andere platforms.

4. Auteursrecht geldt ook online! Auteursrecht is op het internet even geldig als op papier en het 
auteursrecht van internetjournalisten is evenveel waard als dat van krantencollega’s. Nog te vaak 
wordt internetjournalistiek werk zonder enige vorm van bronvermelding ‘gecopy-pasted’, óók naar 
papieren media.

5. Grenzen auteursrecht definiëren voor online. De mogelijkheden van het internet vragen wel om 
een vakspecifieke aanscherping van de normen en waarden met betrekking tot bronvermelding en 
citeren. De NVJ (sectie Internet) gaat hierover aanbevelingen formuleren.

6. Internet belandt niet in de kattenbak. Internet is één groot publiek archief, waardoor het vluchtige 
karakter van journalistiek drastisch is veranderd. De invloed van sociale media en zoekmachines zet 
journalistiek-ethische vraagstukken op scherp.

7. Internetjournalisten zijn journalisten. Arbeidsvoorwaarden van internetjournalisten moeten 
een aandachtspunt zijn. Nog te vaak wordt een internetredacteur betiteld als ‘websitebeheerder’ of 
‘contentbewerker’. Het is van belang dat mediabedrijven internetjournalisten (zowel freelancers als 
redacteuren in vaste dienst) dezelfde beloning bieden als hun collega’s die offline werken. Ook moet 
hun journalistieke onafhankelijkheid op dezelfde wijze worden gewaarborgd.

8. Bloggers van nu zijn de professionals van morgen. Het open karakter van het internet heeft bovendien 
een nieuwe weg naar de journalistiek gecreëerd. Sommige bloggers groeien uit tot vooraanstaande 
waakhonden van de democratie. Ook voor hen moet binnen de NVJ een plek zijn en ook aan hun 
ontwikkeling dragen we graag een steentje bij.

9. Innoveer en investeer. De mogelijkheden die internet de journalistiek biedt (snelheid, liveblogging, 
interactie, datajournalistiek, integratie van sociale media, multimediale weergave van nieuws, …) 
vraagt om aandacht voor en investeringen in innovatie. Uitgevers moeten hun verdienmodellen dus 
aanpassen op de potentie van nieuwe media. Alleen zo blijft het vak gezond en de waakhond in leven.

Activiteiten
• De sectie Internet gaat voortvarend van start door een onderzoek uit te zetten naar de aandacht 

voor digitale journalistiek op de opleidingen journalistiek. Hoewel steeds meer opleidingen het nut 
van digitale journalistiek inzien en hun curriculum erop aanpassen, is er in heel Nederland nog 
altijd geen specifieke afstudeerrichting voor digitale journalistiek. Ga	hier	naar	het	onderzoek.

• De sectie organiseert op 4 oktober, 20 jaar na de vliegtuigramp in de Bijlmer de thema-avond: 
“Rampverslaggeving anno NU: Niemand ter plaatse, toch leidend in het nieuws!”. Samengevat 
wordt hoe redacties destijds opereerden en komt vooral de vraag aan bod, wat er anno 2012 
mogelijk is om accuraat, volledig en snel te werken bij dergelijke verslaggeving.

Leden sectie Internet
Aantal: 130

http://www.nvj.nl/docs/NVJ_Sectie_Internet_-_Conclusies_inventarisatie_opleidingen.pdf
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Sectie Plus+
Speerpunten
De sectie Plus+ houdt de ontwikkelingen in pensioenland nauwgezet in de gaten. Zonder dat de 
bestuursleden direct invloed hebben op het pensioen van haar leden, treedt zij wel nadrukkelijk als 
waakhond op. De bestuursleden stellen kritische vragen en houden het pensioenfonds scherp. 
De kabinetsbezuinigingen treffen ook het Persmuseum. Daarom doet de sectie een beroep op de NVJ om 
de jaarlijkse financiële bijdrage te verhogen. De NVJ biedt het Persmuseum gratis advertentieruimte 
aan in Villamedia om nieuwe tentoonstellingen onder de aandacht te brengen van haar leden.  
Het bestuur voelt een grote behoefte om meer diensten aan haar leden te faciliteren. Daarom wordt 
besloten om via een enquête de leden te vragen naar hun behoefte. De enquête wordt in het voorjaar 
van 2013 onder de leden uitgezet. 
De sectie Plus+ intensiveert het contact met de sectie Vers in de Pers (ViP). Hiermee brengt zij haar 
coachingsactiviteiten van de sectie onder de aandacht van studenten (foto)journalistiek en van jonge 
starters. 

Activiteiten
De sectie Plus+ houdt op 18 april haar jaarlijkse ledenvergadering op Texel. Na de vergadering brengen 
de leden een bezoek aan de redactie van de Texelse Courant. Coaching aan jonge journalisten.

Leden sectie Plus+
Aantal 2012: 751*
*Plus+ is een 2de sectie. De 1ste sectie van het NVJ-lid wordt bepaald door de werkzaamheden zelf.

Sectie Vers in de Pers
Speerpunten
De Nacht van de Journalistiek is een verzamelpunt voor jong aanstormend talent. Studenten (foto)
journalistiek en starters treffen elkaar tijdens de Nacht in Nieuwspoort. Het thema ‘De Nacht van 
morgen’ trekt maar liefst 300 deelnemers. De zaal is uitverkocht. 
Het bestuur stuurt vacatures door naar leden, waardoor leden net iets eerder geattendeerd worden op 
vacatures dan niet-leden en kunnen ze hier hun voordeel mee opdoen. Ook deelt het bestuur met de 
leden tips en trucs om op de arbeidsmarkt op te vallen. 
ViP profileert zich ook op opleidingen journalistiek. Samen met het secretariaat stimuleert ViP 
het ondernemerschap onder studenten. Centraal in de presentaties staan tips en trucs bij het 
onderhandelen voor een billijk tarief. 
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Activiteiten
• ViP organiseert enkele bijeenkomsten onder het motto I Love Journalism.
• De NVJ Academy organiseert in augustus de tweedaagse Summerschool.
• Op 29 september bezoekt een recordaantal van 300 jonge journalisten de Nacht van de Journalistiek. 

Leden sectie Vers in de Pers
Aantal 2012: 933

Afdeling Advocaten & Juristen 
In het jaar 2012 heeft de juridische afdeling een aantal taken uitgevoerd met het oog op een beter 
inzicht in de toestroom van cliënten. Daarnaast is een nieuw Reglement Rechtsbijstand ontwikkeld 
en geïntroduceerd. De juridische afdeling heeft tevens een intensieve bijdrage geleverd aan de 
FreelanceWijzer die inmiddels op de website is geplaatst. Ook de herziening van de door freelancers 
te hanteren Algemene Voorwaarden heeft inmiddels zijn beslag gekregen. Als taken die in 2012 zijn 
uitgevoerd mogen ook de introductie van een klanttevredenheidsonderzoek (waarvan de positieve 
resultaten op de juridische pagina van de website zijn geplaatst) en een actualisering en modernisering 
van de juridische pagina op de NVJ-site niet onvermeld blijven. De juridische afdeling heeft maandelijks 
columns gemaakt voor Villamedia en voor de Freelance- en Fotonieuwsbrief.  In 2012 is tevens een 
begin gemaakt met de rubriek juridisch nieuws op onze webpagina. Ook is een (experimenteel) begin 
gemaakt met specialisatie onder de juristen. Ten slotte heeft de juridische afdeling een bijdrage aan 
de ledenwerfactie geleverd, middels extra spreekuurgelegenheid. Al met al kan worden geconstateerd 
dat de juridische afdeling de voor 2012 gestelde doelen heeft bereikt.  

In de jaarplanning van 2012 neemt de juridische afdeling zich voor om te onderzoeken in hoeverre de 
ontwikkelingen in het ledenbestand invloed hebben gehad op de vraag naar juridische dienstverlening. 
Hieronder is het overzicht van adviezen en zaken 2012 opgenomen. Ten opzichte van 2011 valt een 
lichte stijging waar te nemen. Van een eventuele verschuiving  in het soort/type  zaken, valt moeilijk 
een analyse te maken, omdat van de jaren vóór 2012 geen gedetailleerde beschrijving bestaat. De 
afdeling hoopt in een volgend jaarverslag een dergelijk inzicht wel te kunnen verschaffen.  
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Juridische adviezen en zaken 2012 onderverdeeld naar 
rechtsgebieden

Juridische	
adviezen

Zaken

Arbeidsrecht
Arbeidsvoorwaarden: wijziging/inschaling/loondoorbetaling 116 25

Einde arbeidsovereenkomst: pro forma/arbeidsconflict 136 79
Reorganisatie: collectief einde arbeidsovereenkomst 112 66

Sociale Zekerheid: UWV/arbeidsongeschiktheid 43 24
Arbeidsrecht diversen : alle overige arbeidszaken 230 48

Totaal 637 242

Freelance
Auteursrecht 291 72
Portretrecht 11 4

Contractenrecht 144 29
Freelance incasso 103 69

Freelance diversen 229 33
Totaal 778 207

Overige	rechtsgebieden
Belasting 46 3

Faillissement 6 1
Letselschade 4 1

Onrechtmatige publicatie 31 3
Persvrijheid 33 7

Strafrecht: Justitie en Politie 18 10
Pensioen: VUT 28 9

Totaal 166 34

Diversen
KvK 8
Wob 10

Rest diversen 61 15
Totaal 79 15

Totaal	juridische	adviezen	(inclusief	zaken)	2012 1.660 498

Totaal	juridische	adviezen	(inclusief	zaken)	2011 1.743 324



24 NVJ Jaarverslag 2012

Interne vragen (5 en meer)
Communicatie 6

Freelance 39
Persvrijheid etc. 11

Dagblad 25
Tijdschriften 12

Rest interne vragen 22
Totaal 115

Villamedia
Villamedia besluit in het najaar de frequentie van het magazine terug te brengen van 22 naar 12 keer 
per jaar vanaf het voorjaar van 2013. Bij de nieuwe frequentie hoort ook een nieuwe formule en een 
nieuwe vormgeving. Onderdeel van het plan is om het magazine volledig online te brengen. Gratis 
voor abonnees en tegen betaling voor anderen. Directe aanleiding is de noodzaak tot bezuinigen. Het 
aantal vacatures in de mediawereld valt terug en dat leidt tot minder inkomsten uit advertenties, 
zowel online als in het magazine. De online community van Villamedia kent in 2012 een opleving 
door een betere integratie met de rest van de site. Het aantal profielen ligt inmiddels boven de 11.000. 
Hiermee laat Villamedia zien dat het een groot bereik heeft binnen de doelgroep mediaprofessionals. 

Villamedia zoekt naast het magazine en de website verbreding van de activiteiten. In 2012 wordt 
voor het eerst het eendaagse event ‘Schrijf dat Boek’ georganiseerd. In Utrecht worden 225 mensen 
bijgespijkerd door onder andere Ronald Giphart en Renate Dorrestein. In samenwerking met de ASN 
Bank wordt de masterclass duurzaam bankieren gehouden. En Google en Villamedia kondigen een 
samenwerking aan op het gebied van datajournalistiek. Voor het Tijdschriftengala wordt in opdracht 
van de Commissie Opleidingen Publiekstijdschriften het boekje Denken en Doen gemaakt.
Via crowdfunding wordt geld bijeengebracht voor het project De Vogelvrije Freelancer. Daarvoor 
houden vier jonge freelancers (Jop de Vrieze, Ilvy Njiokiktjien, Karin Sitalsing en Eefje Rammeloo) 
eind 2012 en begin 2013 een blog bij over hun praktijk. De blogs trekken veel aandacht onder 
vakgenoten. Naast enkele tientallen particulieren wordt het project ook gesteund door de Vereniging 
Veronica en het Stimuleringsfonds voor de Pers.
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NVJ Academy
De activiteiten van de NVJ Academy zijn in 2012 verder uitgebouwd en de werkzaamheden 
geprofessionaliseerd. De NVJ Academy organiseert zelfstandig en in samenwerking met andere 
organisaties 60 activiteiten met bijna 900 deelnemers (in 2011: 49 activiteiten en 838 deelnemers). 
Een aantal trainingen is uitgebreid, zoals de training voor journalisten die naar conflictgebieden 
vertrekken. Deze training is verlengd met een dag. Op andere cursussen is een vervolg gekomen zoals 
Social Media Master en de Masterclass Videojournalistiek. Ook worden nieuwe cursussen ontwikkeld, 
waaronder Datajournalistiek en Schrijven voor het Web. 
Steeds vaker krijgt de NVJ Academy het verzoek van uitgeverijen en omroepen om incompany 
trainingen te verzorgen. Cursussen worden gehouden bij de krantenuitgevers (Wegener en NDC), 
tijdschriftuitgevers (Eisma) en de omroep (VARA, Zembla, Nieuwsuur/Netwerk). Nieuwe verzoeken 
zijn al ingediend door NTR en de Consumentenbond.
In het kader van de Certificatie Centraal Kort durend Beroeps Onderwijs (CRKBO), is de NVJ Academy 
verplicht elke activiteit te evalueren. Op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog) wordt een gemiddelde 
van 4 gehaald, hetgeen betekent dat deelnemers zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de cursussen. 

Ruim 60 procent van de deelnemers is lid van de NVJ. De NVJ Academy heeft als eerste prioriteit 
educatieve activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden aan mediaprofessionals. Daarnaast werkt de 
NVJ Academy ook ledenwervend. Ruim 10 procent van de nieuwe leden geeft als reden voor het 
lidmaatschap de NVJ Academy op.  NVJ-leden ontvangen dan ook 30 procent korting op de activiteiten 
van de NVJ Academy en deze korting kan oplopen tot € 600,-.

De website van de NVJ Academy, www.nvjacademy.nl  heeft een eerste verandering ondergaan. De 
activiteiten van de Academy zijn er beter op terug te vinden en de inschrijvingen verlopen via een 
algemeen inschrijfformulier. Het is mogelijk gemaakt om cursusgeld via iDeal te betalen. De NVJ 
Academy brengt een digitale nieuwsbrief uit voor zowel leden als niet-leden. Het aanbod wordt ook 
in Villamedia Magazine en de website opgenomen en bovendien gepromoot via Facebook en Twitter. 
Verder is er een flyer ontwikkeld met het halfjaarlijkse aanbod. 

Foto: Peter ter Velde Foto: Certified Secure
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Marketing & Communicatie
De focus van de marketing & communicatie van de NVJ ligt in 2012 op online communicatie en het 
aanspreken van potentiële leden.

Relevante content is toegevoegd aan www.nvj.nl; voorbeelden zijn de geactualiseerde FreelanceWijzer 
en de pagina Veiligheid. Berichten die in de nieuwsbrieven staan worden ook gepubliceerd op de 
website. De website is aantrekkelijker geworden door het gebruik van meer beeld.

Eind 2012 is opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe website. Die zal in de zomer van 2013 
opgeleverd worden.

Het social media beleid van de NVJ is geformuleerd en medewerkers zijn getraind in het gebruik van 
social media. De accounts van de NVJ en de eigen accounts van secretarissen op Twitter, Linkedin en 
Facebook worden intensief gebruikt om leden en niet-leden te informeren over actuele ontwikkelingen 
en de diensten van de NVJ  en om in contact te komen met potentiële leden. De meest succesvolle 
social media accounts van de NVJ zijn eind 2012: het twitteraccount @nvj.nl met 1.405 volgers, en de 
groep NVJ op Linkedin met 3.035 volgers. 

Regelmatig verschijnen - in nieuwe layout - de digitale NVJ Nieuwsbrief, NVJ Freelance Nieuwsbrief, 
NVF Nieuwsbrief en NVJ Academy Nieuwsbrief. Daarnaast verschijnen nieuwsbrieven die niet 
gericht zijn op een specifieke doelgroep maar een thema als uitgangspunt hebben. Voorbeelden zijn 
een internetnieuwsbrief, de I Love the News Nieuwsbrief, een nieuwsbrief over de Nacht van de 
Journalistiek en een nieuwsbrief ter aankondiging van de Grote Freelancersdag. Zowel leden als niet-
leden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrieven.

In het najaar is een ledenwerfactie gehouden die is aangekondigd met een nieuwsbrief over de diensten 
en producten van de NVJ. In de drie  maanden van de actie zijn 200 mensen lid geworden van de NVJ.

De NVJ presenteert zich op grote externe evenementen als De Tegel, het Interview Gala, Bessensap, 
de Conferentie voor Verhalende Journalistiek en ontwikkelt daarvoor promotiemateriaal.

Aantal bezoekers NVJ.nl
2011  201.932
2012  246.462 (+22%)

Aantal geopende pagina’s NVJ.nl
2011 481.155
2012 531.691 (11%)
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Bezoekers aantallen 
Omschrijving Totaal 2011 Totaal 2012 Percentage  

2012 tov 2011 

Aantal bezoeken aan 
onze website 

201.932 246.462 +22% 

Waarvan: 

Nieuwe bezoekers 
(eerste keer) 

124.134 
 

147.867 +19% 

Terugkerende 
bezoekers 

77.798 98.595 +27% 

Best bezochte pagina’s 2012 
Pagina Aantal 

1. Homepagina 72.621 

2. Lidmaatschap 13.850 

3. Perskaarten 13.190 

4. Academy 11.167 

5. CAO’s 6.645 

6. Rechtshulp/beeïndiging arbeidsovereenkomst in overleg 6.104 

7. Rechtshulp 5.018 

8. Freelance advies/tarievencalculator 4.671 

9. Academy/social media basis 3.416 

10. Persvrijheid 2.624 
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Financieel overzicht 2012
Nederlandse Vereniging van Journalisten (inclusief resultaat Villamedia)

Werkelijk 
2012

Begroting 
2012

Werkelijk 
2011

Baten NVJ
Contributies 2.203.006 2.219.738 2.243.979

Werkgeversbijdragen 133.456 160.000 204.327
Licentievergoeding Villamedia magazine 250.000 250.000 300.000

NVJ Academy 86.563 120.000 83.104
Opbrengst juridisch advies 39.967 18.662

Overige baten 166.225 28.628 20.460
Projectresultaten - 5.242 14.683
Totaal	baten 2.879.217 2.783.608 2.885.215

Lasten NVJ
Personeel 1.662.369 1.527.445 1.716.319

Honoraria 51.156 66.227 62.703
Secretariaat 79.280 78.846 68.316

Bestuur en secties 112.926 85.719 105.919
Communicatie en werving 71.030 83.344 91.757

NVJ Academy 57.778 70.000 65.162
Licentiekosten Villamedia Magazine 318.000 318.000 318.000

Deelnemingen 122.731 138.153 116.723
Bijdragen aan derden 34.758 42.793 29.490

Huisvesting 148.134 136.093 133.443
Kantoor 204.215 204.129 234.723

Algemeen 78.811 90.272 108.216
Voorziening dubieuze debiteuren -/- 4.818 - 39.280

Projectresultaten 2.877 - -
Totaal lasten 2.939.247 2.841.021 3.090.051

Resultaat Villamedia -/- 250.364 58.036 -/- 69.422

Resultaat inclusief Villamedia -/- 310.394 623 -/- 274.258

Beleggingsresultaat 265.136 65.000 25.429

Resultaat NVJ inclusief Villamedia en 
beleggingen

-/- 45.258 65.623 -/- 248.829
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Prijzen
Zilveren Camera 2011
Joost van den Broek wint de Zilveren Camera 2011. Hij wint met de foto van protesterende buren voor 
de deur van de penningmeester van pedofielenvereniging Martijn. Volgens het juryrapport geeft de 
foto een glashelder beeld van Nederland anno 2011: een multiculturele samenleving waarin ongeduld, 
agressie en de neiging om het recht in eigen hand te nemen de overhand lijken te krijgen. De Canon 
Prijs voor vernieuwende journalistiek gaat naar Jeroen Toirkens. De Nationale Portretprijs wordt 
gewonnen door Annaleen Louwes.
www.zilverencamera.nl
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Gouden Tegel 2011
De journalisten Sander ’t Sas & Jan Born, Geertjan Lassche, Natalie Righton, Daan Heerma van Voss 
& Daniël van der Meer en Camil Driessen nemen een Tegel, de jaarlijkse journalistieke prijzen, in 
ontvangst. Geertjan Lassche wint bovendien de Publieksprijs.
De Tegel Toekomstprijs is voor Ans Boersma, Wilbert Kramer & Gerwald van de Munt voor hun 
Novinity app.
www.detegel.info

Stan Storimans Prijs 2012
Cameraman Roel Rekko wint de Stan Storimans Prijs 2012 voor de reportage die hij voor het NOS 
Journaal in Syrië maakte: over de emotionele begrafenis van een vermoorde politicus.
http://www.stanstorimansprijs.nl/

Infographics Jaarprijs 2012
De Infographics Jaarprijs 2012 heeft dit jaar twee winnaars: Frédérik Ruys met ‘Nederland van Boven’ 
(opdrachtgever VPRO) en Paul Janse met ‘Informatiepunt Rotterdam Centraal’ (opdrachtgever 
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam). Mede vanwege de uiteenlopendheid van inzendingen heeft 
de jury besloten de Infographics Jaarprijs 2012 ex aequo toe te kennen aan twee inzendingen. De 
winnende projecten vertegenwoordigen de vernieuwing van het vak en de steeds bredere toepassing 
van infographics, aldus het juryrapport.
www.infographics.eu

http://www.detegel.info/
http://www.stanstorimansprijs.nl/
http://www.infographics.eu/
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Wie is Wie 
Ereleden
R. Abram, M. de Bok, A. van Cortenberghe, E. Folkers, J. Herschel, R. Hopmans, M. Jansen, F. 
Kuitenbrouwer, T. Mascini, A. Nijhof, K. Schaepman, S. Smit (overleden 8 december 2012), E. Speet

Leden van Verdienste
G. Wilkens (vanaf oktober 2012), R. Witte (vanaf oktober 2012)

Verenigingsraad
Sectie Dagbladjournalisten 
F. Poelman, J. Luichies, J. van den Dongen, R. Witte

Sectie Freelance journalisten 
M. Genova, M. Sjerps, M. Vroomans, J. Breur

Sectie Lokale Media 
W. Monsieurs, G. Wilkens 

Sectie Voorlichters 
C. Groeneweg 

Sectie Tijdschriften 
J. Everaers, R. Nods, R. Klaverstijn, A. van Vliet

Sectie NVF, fotojournalisten van de NVJ 
E. van der Burgt, G. Til, R. Mulder 

Sectie Omroep 
J. Otte, S. ’t Sas, S. Terpstra, S. Vinkenvleugel, N. Erkens 

Sectie Internet 
D. van Luling, K. Koolhof

Sectie Vers in de Pers 
J. Cohen,  E. Verheijen

Sectie Plus 
A. Hoogkamer, D. Oosterbaan, J. van Miltenburg, D. van der Veen, J. Meulemeesters, M. van Os. 
Plaatsvervangende leden: G. Spiering, J. Bos
 
Beroepsgroep vertegenwoordigers
Beroepsgroep Sportjournalisten
G. Hendriksen

NVJ-Bestuur
Dagelijks bestuur 
H. Liefting (voorzitter) B. de Jong (eerste vice-voorzitter), H. Elzerman (tweede vice voorzitter), 
algemeen bestuur L. Alink, M. Fuller, A. Koerts, T. Van der Meulen, T. Meens, N. de Haan



32 NVJ Jaarverslag 2012

Secretariaat 
Algemeen secretaris
T. Bruning

Secretarissen
Y. Dankfort, R. Garçia López, M. Visch, T. Gibcus

Advocaten/juristen
M. van den Berg, Y. Berkeljon, P. Oudhoff, Y. Pattiasini, M. Herens

Juridisch secretaresse
F. Struiken

Personal Assistant algemeen secretaris
A. Wesselius

Producers
I. Soer, I. Willemsen, M. Wilms

Manager interne zaken
M. van den Broek (tot 31-12-2012)

Administratie 
J. den Besten, J. Fritschy, J. de Haas-Baars, T. Soetens, I. Staal, W. Piepers (tot 31-12-2012)

Marketing en communicatie
A. von der Möhlen, S. Leliman (vanaf 1-3-2012), C. Wiering (vanaf 1-2-2012) 

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, T. van de Ven, K. 
Bais I Redactie-adviesraad Villamedia A. van Liempt (voorzitter), T. van der Meulen, C. Dresselhuys, 
T. van Ringelestijn 

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

Secties, beroepsgroepen & werkgroepen
NVF, sectie fotojournalisten van de NVJ
R. Mulder (voorzitter), E. Brinkhorst, E. van der Burgt, I. de Groot , V. Kuypers, S. Ligtenberg, G. Til, 
R. Garçia López (secretaris)
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Sectiebestuur Dagbladjournalisten 
• Dagelijks bestuur
R. Witte (tot oktober 2012), J. Luichies, F. Poelman, L. Vermeulen (tot januari 2012), J. van den 
Dongen, R. Meijer, S. van Aalsum | T. Gibcus (secretaris)

• Algemeen bestuur
P. Beije, T. Damen, J. van Dijk, R. Wiegerinck, T. Kits, M. de Jongh, J. Kas, J. Lazaroms, A. Mandemaker, 
M. Sep, H. Snijders, S. Vunderink, H. Willems, R. Witte, H. Bouma, R. Meyer, S. v. Aalsum, R. 
Wiegerinck, J. Verlaan, J. de Swart, G. Hendriksen, F. Heijbrock,  C. Goseling, G. Herderschee; J. 
Luichies

Sectiebestuur Voorlichters
C. Groeneweg (voorzitter) 

Sectiebestuur Freelance 
M. Vroomans (voorzitter), J. Breur, J. van Ditzhuijzen, M. Genova, H. Reus, L. Roos, B. de Winter | 
R. Garçia López (secretaris)

Sectiebestuur Lokale Media 
A. van der Velde (voorzitter), S. van Beest, W. Monsieurs, P. Nijenhuis, G. Wilkens (tot oktober 2012), 
I. Wijsman (vanaf juli 2012) K. Bakker | T. Gibcus (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), S. Streefland (vanaf juli 2012), M. Beumer, E. de Bruin, N. Erkens, J. de Graaff, S. 
Hadderingh, A. Hagesteijn, N. Heithuis, C. van den Heuvel, K. Kooij, G. van Ommen, D. Oosterbaan, 
J. Otte, S. Pilger, H. Schipperhein, R. Smith, K. Tangel, S. Terpstra, S. Vinkenvleugel | M. Visch 
(secretaris) 

Sectiebestuur Internetjournalisten 
(per april 2012) W. Haan (voorzitter) B. de Vries, M. Roorda, D. van Luling, B. de Winter, N. Kivits, 
K. Koolhof, W. van Dijk, J. Zonneveld | T. Bruning (secretaris)

Sectiebestuur Vers in de Pers 
A. Brands (vanaf december 2012), J. Cohen (tot oktober 2012 voorzitter), M. van Diffelen (tot 
december 2012), M.P. Fritschy, A. Hammers (vanaf december 2012), G. Horrichs (tot december 2012), 
S. Houttuin (vanaf december 2012), A.M. de Kunder, M. Lemsom (per oktober 2012 voorzitter), 
H. Vernooij (tot december 2012), E. Verheijen (tot december 2012), S. Versteeg (vanaf december 
2012), S. Zurhake (tot december 2012) | R. Garçia López (secretaris) 

Sectiebestuur PLUS+ 
D. Oosterbaan (voorzitter), A. van Cortenberghe, H. Kuiper, J. van Miltenburg, D. van der Veen | R. 
Garçia López (secretaris)



34 NVJ Jaarverslag 2012

Afdelingsbesturen
Friesland
M. van den Broek (voorzitter), A. Bakker (secretaris), M. Pennewaard (penningmeester), W. Bosma, 
E. Van der Hoorn 

Limburg 
T. Doesborg (voorzitter), J. Bouten (secretaris), W. Wagenvoort (penningmeester), F. Bergers, E. van 
Dorst 

Midden-Nederland 
J. Zinken (voorzitter/secretaris) 

Rotterdam 
J. Roodenburg (voorzitter), J. Kok (secretaris), J. Postma (penningmeester)

Delegaties
Onderhandelingsdelegatie Huis-aan-huisbladjournalisten
S. van Beest, P. Nijenhuis, A. van der Velde, G. Wilkens | T. Gibcus (secretaris)

Onderhandelingsdelegatie Nieuwsbladjournalisten 
A. van der Velde (voorzitter), P. Nijenhuis, W. Monsieurs, K. Bakker | T. Gibcus (secretaris)

Onderhandelingsdelegatie CAO Publiekstijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten 
R. Nods (voorzitter), H. Botje, J. Reichart, A. van Vliet, K. Vogel | Y. Dankfort (secretaris) 

Bestuur Kennismakingsproject CAO Vaktijdschriftjournalisten 
J. Everaers | Y. Dankfort (secretaris) 

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

Onderhandelaar CAO Veronica Uitgeverij 
Y. Dankfort (secretaris)

Onderhandelingsdelegatie CAO Dagbladjournalisten 
W. Pennewaard (voorzitter), G. ten Bosch, B. de Jong, T. Kits, F. Poelman | Tom Gibcus (secretaris)

Bestuur Prepensioen Dagbladjournalisten 
M. van Gool, J. van Miltenburg, T. Gibcus 

Onderhandelaar CAO RTL Nederland 
M. Visch (secretaris) 

Onderhandelaar CAO SBS Productions 
M. Visch (secretaris) 

Onderhandelaar CAO BNR Nieuwsradio 
M. Visch (secretaris)
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Vertegenwoordigers in andere organen
Raad voor de Journalistiek
K. Boonman (secretaris) 

Bestuur LIRA Nieuwswaarde 
M. Genova (tot mei 2012); Kees Schaepman (vanaf mei 2012)  

Fotografenfederatie 
R. Mulder 

Stichting Reprorecht  
A. Maandag

Stichting Persvrijheidsfonds 
T. Bruning (bestuurslid, secretaris)

NSP  
T. Bruning (bestuurslid) 

Stichting Landelijke Politie Perskaart
J. de Boer (D. van Rheenen), E. Brinkhorst | I. Staal (secretaris)

Stichting De Zilveren Camera  
S. Ligtenberg

Raad van Uitvoering CAO Dagbladjournalisten
A. Maandag, T. Meens, J. Kroon (plaatsvervanger)| T. Gibcus (secretaris)

Pensioenkamer van de Raad van Uitvoering CAO Dagbladen 
J. van Miltenburg, M. van Gool |T. Gibcus (NVJ secretaris)

WGA-hiaat Dagbladjournalisten, Huis-aan-huisbladjournalisten, Nieuwsbladjournalisten
T. Gibcus, Y. Dankfort 

Bestuur PNO (Pensioenfonds Omroep)
S. Terpstra, M. Visch (tot september 2012), W. Reijn (vanaf september 2012)

Bestuur PGB 
H. Elzerman 

Raad van Uitvoering CAO Publiekstijdschriftjournalisten 
Y. Dankfort (secretaris) 

Raad van Uitvoering CAO Opinieweekbladjournalisten 
Y. Dankfort (secretaris) 

Raad van Uitvoering CAO Nieuwsbladjournalisten 
Y. Dankfort (secretaris) 
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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, T. Gibcus

FNV Federatieraad 
H. Liefting 

Bestuur De Tegel, jaarprijzen journalistiek 
T. Bruning 

Bestuur Stichting Het Nederlands Persmuseum 
G.J. Laan, A. Koerts, S. Smulders 

Free Press Unlimited 
Huub Elzerman 

Reporters Respond/JSS 
C. Polak, K. Schaepman

3 mei comité Dag van de Persvrijheid
T. Bruning, A. Koerts

Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP)
L. Alink, H. Botje, Y. Dankfort, M. Doomen 

Infographics Jaarprijzen 
L. Alink

Platform Mediastages
T. Bruning
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Jaaroverzicht
Januari

10 De secties NVF en Freelance vervolgen het onderzoek naar de positie van freelance journalisten 
en fotojournalisten. Het onderzoek richt zich op wurgcontracten tariefsontwikkelingen. 

13 De NVJ praat met TMG over de positie van de lokale kranten na de bekendmaking van TMG 
dat de huis-aan-huisbladen tak (Holland Combinatie) gaat samenwerken met de regionale dagbladen 
(HDC Media).

13 Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, volgt 
Geert-Jan Laan op als voorzitter van het Nederlands Persmuseum. 

18 Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt in een gesprek met de NVJ toe dat er een overleg 
met de veiligheidsregio’s komt over de willekeur bij het doorgeven van alarmeringen in de diverse 
regio’s en de slechte bereikbaarheid van persvoorlichters. 

22 Joost van den Broek wint de Zilveren Camera 2011. De Canon Prijs voor vernieuwende 
journalistiek gaat naar Jeroen Toirkens. De Nationale Portretprijs wordt gewonnen door Annaleen 
Louwes. 

23 NVJ-voorzitter Hella Liefting woont de internationale conferentie over veiligheid van 
journalisten in Qatar bij ter gelegenheid van de tienjarige verjaardag van Al Jazeera. 

24 Freelancers werken veelal niet met een contract en als ze met contracten werken blijken deze 
vaak eenzijdige bepalingen te bevatten. Dit is de voorlopige conclusie naar aanleiding van een enquête 
van de secties Freelance en NVF. 

25 De directie van Wegener informeert de NVJ over haar nieuwe strategische weg die gepaard 
gaat met forse kostenbesparingen. NVJ en andere bonden zullen de gedetailleerde plannen verder 
bespreken.

26 De Hoge Raad bepaalt dat de TROS een freelancer die 30 jaar bijdragen leverde niet zonder 
toestemming van het UWV weg mag sturen. De zaak is van belang voor andere zogenaamde ‘verzekerd 
freelancers’. De NVJ stond de freelancer bij.

26 Lira roept freelancers op om kenbaar te maken of zij benaderd zijn door het gemeentelijk 
Regionaal Archief Leiden (RAL) of ander krantenarchief voor toestemming van het gebruik van hun 
werk en of zij hiervoor een vergoeding kregen.

27 De sectie Plus publiceert op NVJ.nl een artikel over het pensioenstelsel en de gevolgen als 
pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen moeten korten in april 2013.

27 De NVJ reageert zeer verheugd op het oordeel van de rechtbank Den Bosch dat de provincie 
Noord-Brabant de regionale omroep niet mag korten op het basisbudget.
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27 De NVJ doet een klemmend beroep op minister Van Bijsterveldt van OCW om de 
onafhankelijkheid van de Wereldomroep vast te leggen, na de budgettaire verschuiving naar het 
ministerie van Buitenlandse Zaken.

28 De NVJ stuurt via Villamedia de VakKrant naar alle leden. De krant is gewijd aan de kwaliteit, 
onafhankelijkheid en toekomst van de journalistiek.

30 Onderzoeksjournalist Brenno de Winter wordt gehuldigd als Journalist van het Jaar 2011.

30 De NVJ maakt bekend dat er weer een Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten van 
start gaat.

Februari

1 ANP Foto zal op regelmatige basis foto’s publiceren van een groep door NUfoto geselecteerde 
lezersfotografen. Volgens NVF wordt dit een probleem als de amateur de beroepsfotograaf gaat 
verdringen. 

2 Zzp’ers, waaronder onderzoeksjournalisten, zijn bij inschrijving bij de KvK verplicht om hun 
adres op te geven. Wel zijn er uitzonderingsgevallen. Volgens NVJ Juristen kunnen journalisten bij 
KvK aangeven dat zij geen adres willen opgeven, omdat ze bedreigd zijn. Als bewijsstukken dienen 
verklaringen van collega’s over bedreigende situaties en kopieën van de artikelen die tot de bedreiging 
hebben geleid. 

7 De publieke omroepen behoren tot de slechtste werkgevers in Nederland, hoewel ze met 
belastinggeld worden gefinancierd, zo meldt de Volkskrant. De NVJ vindt al jaren dat het uit de hand 
loopt.

9 De NVJ is verheugd dat de rechtbank in Duitsland de EenVandaag-journalisten Jelle Visser en Jan 
Ponsen heeft vrijgesproken.

15 Tien procent van de arbeidsplaatsen bij uitgevers Wegener en De Media Groep Limburg zullen 
verloren gaan, waarvan ongeveer 100 journalistieke banen. De NVJ zet vraagtekens bij de noodzaak 
en wil onderzoek laten doen in de boekhouding van Wegener. 

17 De nieuwe functiewaarderings- en indelingsystematiek bij de vaktijdschriftjournalisten is met 
terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2011. De NVJ roept leden op te reageren op het proces 
van de functie-indelingen. Aanleiding zijn signalen over onjuiste functie-indelingen. 

19 Freelance journalist Niels Damstra wordt gearresteerd bij het filmen van een ongeval in 
Apeldoorn. Hij wordt bijgestaan door een advocaat van de NVJ. De politie maakt haar excuses en 
erkent dat journalisten hulpverleners mogen filmen bij incidenten. 

20 De NVJ presenteert een manifest over het belang en de toekomst van de regionale journalistiek. 
Saneringen moeten van tafel, alternatieve plannen van uitgevers en overheid moeten ervoor zorgen 
dat er weer geïnvesteerd wordt. 
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20 Het Persvrijheidsfonds kent financiële steun toe aan journalist Philip de Witt Wijnen, schrijver 
van het boek: Joep! Van held tot hoofdverdachte, een niet geautoriseerde biografie over zakenman 
Joep van den Nieuwenhuyzen. 

21De SP stelt Kamervragen over het reorganisatieplan van Wegener. Volgens de de SP is een 
hoogwaardige (regionale) nieuwsvoorziening van groot belang vanwege de informatievoorziening 
aan de bevolking. 

23 Topman Truls Velgaard van Wegener stemt in met het verzoek van de NVJ en de redactieraden 
en -commissies om onderzoek te doen in de boekhouding van de uitgever. 

24 De sectie Freelance organiseert haar eerste borrel voor freelance leden. Het doel is om kennis en 
ervaringen met elkaar te delen. De freelanceborrel zal voortaan elke maand gehouden worden. 

27 De NVJ organiseert in Utrecht het debat Regio in de Uitverkoop over de toekomst van de 
regionale journalistiek. 

28 Het merendeel van freelancers werkt zonder contract. Fotografen krijgen de meest vergaande 
contracten met beperkende bepalingen. Aldus de enquête “contracten en tarieven freelancers” van de 
NVJ. 

29 In het contract van de Wereldomroep staat dat alle intellectuele eigendomsrechten 
onvoorwaardelijk worden overgedragen aan RNW. De bepaling is nadelig voor freelancers en de NVJ 
roept freelancers die een RNW contract hebben zich te melden. 

Maart

1 In de nieuwe Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten is eenduidig vastgesteld 
dat bij inbeslagname van journalistiek materiaal altijd een voorafgaand besluit van een rechter-
commissaris nodig is. De NVJ noemt dit een vooruitgang, maar vindt het teleurstellend dat een aantal 
aanbevelingen niet zijn overgenomen.

2 De sectie Vers in de Pers organiseert een evenement over sportjournalistiek. 

6 Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort wordt 
de Prijs van het Vrije Woord postuum toegekend aan Hans Verploeg (1945 – 2010). Inge Brakman, 
echtgenote van Hans Verploeg, wil het geldbedrag als startkapitaal inzetten voor het Hans Verploeg 
Memorial Fund. 

8 Free Press Unlimited levert via het Reporters Respond noodfonds communicatieapparatuur, 
telefoons en simkaarten aan een twintigtal burgerjournalisten in Syrië. 

9 Jasper van Dijk (SP) wil een debat over de nieuwsvoorziening en de rol van de overheid. Hij staat 
open voor de oprichting van een mediafonds, vergelijkbaar met het concessiesysteem van de publieke 
omroep. 
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12 Bekend wordt gemaakt dat Dagblad De Pers aan het einde van de maand wordt stopgezet. De 
NVJ noemt het een hard besluit en wil weten welke regelingen voor het personeel worden getroffen. 

12 De NVF neemt het initiatief om een talentenpool te ontwikkelen voor jonge fotografen. Het 
ANP en Het Parool geven aan  hun medewerking te willen verlenen.

13 De NVJ is zeer blij met de vrijlating van de vier journalisten in Turkije, onder wie de 
onderzoeksjournalisten Ahmet Şık en Nedim Şener. Zij werden het symbool voor de afnemende 
persvrijheid in Turkije.

13 Uitgeverij Stichting Vakinformatie Siergewassen gaat reorganiseren. Hierbij verdwijnen 
arbeidsplaatsen. De NVJ kijkt in samenspraak met de OR hoe de gevolgen moeten worden opgevangen.

13 Volgens de NVJ levert De Pers een goede inspanning om een zo goed mogelijke vertrekregeling 
te treffen. Wel is er ruimte voor verbetering, zoals loopbaanbegeleiding of werk naar werk.

19 Uitgever NDC/VBK (Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden) gaat in de verkoop. De 
NVJ zal de verkoopplannen van NDC/VBK kritisch blijven volgen.

19 De NVJ ondersteunt het initiatief van de directie van dagblad De Pers om een digitale doorstart 
te onderzoeken. Een belangrijk deel van de redactionele banen zou in een dergelijk scenario behouden 
kunnen blijven.

19 Een groep kwartiermakers onder leiding van PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma werkt aan de 
vernieuwing van FNV. De NVJ praat mee over de nieuwe vakbeweging, maar houdt daarbij haar eigen 
belang in de gaten.

19 Het Fonds BJP gaat samenwerken met Stichting Lira. Lira stelt gelden beschikbaar voor het 
maken van bijzondere journalistieke verhalen.

19 Het actietraject voor het behoud van regionale journalistiek gaat een volgende fase in. De NVJ 
praat met regionale en landelijke politiek en directies en hoofdredacteuren over een aantal concrete 
oplossingsrichtingen.

23 De NVJ/NVF ondersteunt de actie van een groep freelancejournalisten, onder wie Frénk 
van der Linden en Kees Schaepman, die het Regionaal Archief Leiden (RAL) oproept met Lira te 
onderhandelen over een billijke vergoeding.

26 De NVJ en De Pers hebben een akkoord bereikt over het sociaal plan bij De Pers.

27 Cito zegt toe dat zij freelancers gaat vergoeden voor teksten en foto’s die in het examenmateriaal 
van Cito is opgenomen. De NVJ heeft de kwestie bij Cito aangekaart.

April

2 ANP nodigt het bestuur en secretariaat van de NVF en een aantal fotografen uit om te luisteren 
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naar de nieuwe visie en strategie van het bureau. 

4 Een aantal actieve online journalisten blaast de sectie Internet van de NVJ een nieuw en fris leven 
in.

5 De werknemers van de Adformatie Groep reageren positief op de overname door Sijthoff Media 
Groep. De NVJ maakt zich zorgen over de garantie dat de arbeidsvoorwaarden integraal worden 
overgenomen.

12 De sectie NVJ Freelance roept freelancers op die voor Truckstar (Sanoma) werken op om 
kenbaar te maken of Truckstar eenzijdig de inkoopvoorwaarden heeft gewijzigd. 

19 Ans Boersma, Wilbert Kramer en Gerwald van de Munt winnen met hun app Novinity de 
Toekomst Prijs.

19 De journalisten Sander ’t Sas & Jan Born, Geertjan Lassche, Natalie Righton, Daan Heerma van 
Voss & Daniël van der Meer en Camil Driessen nemen een Tegel, de jaarlijkse journalistieke prijzen, 
in ontvangst. Geertjan Lassche wint de Publieksprijs. 

23 Een ruime meerderheid (70,4%) van de freelancers wil dat de NVJ namens hen met 
opdrachtgevers over tarieven en inkoopvoorwaarden onderhandelt. 

26 Uitgever Vakmedianet neemt de producten en activiteiten over van de Kluwer uitgeefportfolio’s 
HR, Arbo, OR, Facilities en Secretaressen. De NVJ reageert positief op de plannen. Wel zal ze erop 
toezien dat de cao van toepassing blijft. 

Mei

1 Er is een nieuw instroomproject voor jonge dagbladjournalisten gestart. De regeling vloeit voort 
uit de laatste onderhandelingen voor de cao voor Dagbladjournalisten.

3 In het kader van de Dag van de Persvrijheid en 400 jaar Turks-Nederlandse speelt Lucky Ajax, 
het team van oud-eerste elftalspelers, een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen het elftal van 
Nederlandse en Turkse journalisten. Het wordt  9-5 in het voordeel van Lucky Ajax. 

3 Voor het eerst in acht jaar neemt de persvrijheid niet af. Dat blijkt uit het jaarrapport Freedom of 
the Press 2012 van Freedom House. In de Arabische wereld, en in landen als Birma, Indonesië, de 
Filippijnen, Thailand en Zambia is de situatie iets verbeterd. 

3 Een jaar zonder grote incidenten op het gebied van persvrijheid in Nederland, maar er is wel werk 
aan de winkel voor Nederland op het gebied van wetgeving, om zo de persvrijheid goed te kunnen 
waarborgen. Aldus de derde nationale Persvrijheidsmonitor.

3 Het Hans Verploeg Memorial Fund 2012 maakt de vertaling van de Gevangen Krant, waarin 
Turkse gevangen journalisten zichzelf interviewen, mogelijk, alsook een film die journalist Mehmet 
Ülger over Nedim Şener en Ahmet Şık maakte. 
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3 Met haar Persvrijheidlezing houdt Yasemin Çongar, adjunct-hoofdredacteur van de Turkse krant 
Taraf, het publiek een spiegel voor: ‘je kiest ervoor om journalist te zijn, of niet. Een arts kan ook niet 
weigeren bepaalde ziektes te behandelen.’ 

9 De onderzoekers die bij Wegener boekenonderzoek deden, concluderen dat de noodzaak om te 
reorganiseren weliswaar aanwezig is, maar dat de kaasschaaf van 10 procent personeelsreductie 
nadrukkelijk niet de manier is waarop dat moet gebeuren. 

10 De NVJ doet een dringend beroep op CDA, VVD, D66, Groen Links en Christen Unie om Radio 
Nederland Wereldomroep (met haar nieuwe taken) in het publieke omroepbestel te houden, met 
bescherming onder de Mediawet, rechtstreeks onder NPO of bij een van de taakomroepen NTR of 
NOS.

16 De NVJ is geïnformeerd over de verkoop van de aandelen van Volnay NL, de holdingmaatschappij 
van VNU Media, aan de Persgroep. Titels als Nationale Vacaturebank, Intermediair en Tweakers 
zullen worden ondergebracht in de nieuwe onderneming VNU Vacature Media.

16 In een brandbrief roept NVJ Freelance freelancers op om hun eigen positie en die van andere 
freelancers te verbeteren door te onderhandelen over tarieven en voorwaarden.

16 Het Stimuleringsfonds van de Pers gaat onderzoek doen naar de nieuws- en informatievoorziening 
in de regio. De NVJ, die in het onderzoek wordt betrokken, heeft lang aangedrongen op een onderzoek 
om zo de problemen in de regio scherper in beeld te krijgen. 

22 Het Persmuseum is ten dode opgeschreven als een nieuwe subsidieaanvraag geen positief advies 
krijgt van de Raad voor Cultuur en demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra dit advies overneemt. 
De NVJ vindt dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

23 Fotojournalist Herman Engbers wordt bij het tentenkamp van uitgeprocedeerde (Irakese) 
asielzoekers bij Ter Apel door de politie ernstig belet om een beeldverslag van de ontruiming te maken. 
NVJ Advocaten & Juristen dient namens Engbers een klacht in.

Juni

4 GroenLinks komt met een concept-initiatiefvoorstel voor een nieuwe Wet op de openbaarheid van 
bestuur (Wob). De NVJ vindt het voorstel een positief en welkom initiatief. 

4 De NVJ vraagt de directie van NRC Media om op korte termijn uitleg te geven over de 
dividenduitkering van 12,5 miljoen euro aan de aandeelhouders (Egeria en Derk Sauer).

5 Een recordaantal van 180 freelance (foto)journalisten bezoekt de Grote Freelancersdag in 
Amersfoort.

5 Anne Dilven wint tijdens de Grote Freelancersdag het crowdfundingsproject met haar project 
Terug naar Irak. Dilven haalt voor haar film € 4.500 binnen. 
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12 Het NVJ-bestuur stelt een preadvies op met betrekking tot mogelijke aansluiting van de NVJ 
bij De Nieuwe Vakbeweging. Een van de voorwaarden voor het bestuur is het behoud van autonomie 
voor de NVJ.

12 De NVJ vraagt bij Audax om opheldering over de aankondiging dat journalisten en vormgevers 
bij uitgever Audax maandelijks 5,25% werknemersdeel aan hun pensioen moeten bijdragen. De 
collectieve maatregel had met de NVJ besproken moeten worden. 

13 Adjunct-hoofdredacteur Ian Katz van The Guardian is gastspreker tijdens de NVJ-bijeenkomst 
‘It’s the content, stupid’. De krant is het maatgevende voorbeeld van de transitie van print naar digitaal. 

13 Volgens Peter Barron (Google) hoef je geen hoogstaande technologische kennis te hebben 
om complexe datasets te vertalen in aantrekkelijke infographics en visualisaties. Tijdens de NVJ-
bijeenkomst It’s the Content, stupid’ geeft hij voorbeelden. 

13 De sectie Internet presenteert tijdens de NVJ Jaarvergadering haar openingspamflet met 
speerpunten. 

15 Wegener/MGL stapt uit de GPD, waardoor een einde komt aan het samenwerkingsverband van 
de regionale dagbladen. De NVJ noemt dit een pijnlijke dag voor alle betrokken journalisten en een 
aderlating voor de regionale journalistiek. 

15 De NVJ stapt alleen in De Nieuwe Vakbeweging als wordt voldaan aan twee stringente 
voorwaarden: behoud van autonomie als beroepsvereniging voor journalisten en geen hogere afdracht 
dan de NVJ nu aan de FNV doet. 

15 De NVJ schrikt van het bericht dat AIVD journalisten heeft betaald om te spioneren tijdens de 
Olympische Spelen in China. Hierdoor komen de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van de 
journalistiek onder druk te staan. 

20 De NVJ organiseert een ledenvergadering bij Sanoma Media en Digital over een nieuw af te 
spreken sociaal beleidskader (SBK) in het kader van de voorgenomen reorganisatie bij Sanoma Media. 

21 Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Zijlstra van OCW sturen 
het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar de Tweede Kamer. 

23 Een meerderheid van de 19 FNV-bonden, waaronder de NVJ, tekent voor de oprichting van de 
VakBeweging. NVJ-voorzitter Hella Liefting benadrukt dat de NVJ meedoet – zoals het past bij ons 
vak – als kritische luis in de pels. 

25 Er is geen specifieke afstudeerrichting digitale journalistiek. Ook blijkt dat studenten 
onvoldoende handvatten meekrijgen om online aan de slag te gaan. Aldus onderzoek van de sectie 
Internet naar de status van internetjournalistiek op de journalistiekopleidingen in Nederland. 

28 De NVJ praat met de redactie en directie van Intermediair over de positie van de webredactie 
van Intermediair.nl. De printversie van het weekblad verdwijnt. 
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28 De NVJ toetst of de nieuwe pensioenregeling van Audax aan de minimum pensioenvoorwaarden 
van de cao voldoet. 

29 NVJ Academy en Expertisecentrum Journalistiek organiseren de Grote Expertisedag Nieuwe 
Media. 

Juli

4 De zogenoemde rellenkaart, behorend bij de landelijke politieperskaart, is terug. Onlangs werd 
de grote rellenkaart vervangen door een blauw calamiteitenhesje met daarop het woord Pers. De 
rellenkaart werd echter gemist. 

5 SBS Productions stort € 4.000 in het Persvrijheidsfonds. Daarmee lost het bedrijf een belofte in 
die is gemaakt tijdens de laatste onderhandelingen met de NVJ over de cao. 

10 De NVJ houdt een ledenbijeenkomst bij Het Financieele Dagblad. Aanleiding is het voorgenomen 
besluit van de directie en hoofdredactie om te starten met een (conceptuele) reorganisatie en een 
personeelsreductie van 10 fte’s via kwaliteitsselectie.

10 De NVJ en andere vakorganisaties hebben met de werkgevers van de landelijke publieke 
omroepen een overeenstemming bereikt over verlenging van het Sociaal Plan LPO.

12 NNP, VSHU en NVJ bereiken een principeakkoord over een nieuwe cao voor 
Nieuwsbladjournalisten en cao voor Huis-en-Huisbladjournalisten.

13 Audax komt tegemoet aan de bezwaren die de NVJ heeft tegen de invoering van de nieuwe 
pensioenverzekering.

19 De NVJ en Reed Business hebben geen overeenstemming bereikt over de aanpassing van het 
loongebouw van Reed Business. Reed staat op het standpunt dat de 13e maand onderdeel uitmaakt 
van de salarisstructuur en weigert salarisverhoging.

19 Na drie jaar procederen is een fotograaf, met hulp van NVJ Advocaten & Juristen, in het gelijk 
gesteld. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de auteursrechten van de fotograaf zijn geschonden 
en wijst een gevorderde schadevergoeding van 5.000 euro toe.

23 Een journaliste wordt benaderd door personen die zich bekend maken als agenten om tegen 
betaling foto’s voor hen te maken. De NVF veroordeelt het ronselen van journalisten nadrukkelijk 
daar journalisten geen verlengstuk zijn van justitie.

26 De Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans wordt vrijgelaten na een week ontvoering in 
het noorden van Syrië, bij de grens met Turkije. De NVJ onderhoudt contacten met journalisten in 
het grensgebied met Syrië.
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Augustus

24 Inwoners van de drie noordelijke provincies hebben veel meer keuze uit regionale nieuwssites 
dan de mensen in het zuiden van Nederland. Zo blijkt uit het mede door de NVJ onderzoek geïnitieerde 
Onderzoek ‘Nieuwsvoorziening in de Regio’. 

30 Gratis krant Metro is door het moederbedrijf Metro International verkocht aan de Telegraaf 
Media Groep (TMG). De NVJ heeft contact gezocht met haar leden bij Metro om de gevolgen van de 
plannen te gaan bespreken. 

30 Een overgrote meerderheid van de leden van de NVJ wijs het sociaal plan van het FD af. De 
uitkomst van de ledenpeiling zal overlegd worden aan de directie van het FD. 

September

6 Na het bereiken van een akkoord over een sociaal plan bij HUB Uitgevers wil de NVJ overleg 
voeren over de invulling van een freelanceparagraaf. 

7 Zes jaar na de invoering van het nieuwe loongebouw PUOP voert Hay Group een evaluatieonderzoek 
uit. Een van de kritiekpunten is dat eindredacteuren te laag zouden worden ingeschaald.

21 De plannen van Minister Spies (Binnenlandse Zaken) om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
te wijzigen, bedreigen de persvrijheid. Aldus NVJ, Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, 
NDP Nieuwsmedia en Persvrijheidsfonds in een brief aan de minister. 

24 De media moeten kritisch zijn op hun eigen rol, maar zijn niet de oorzaak van de Facebook-
rellen in Haren, aldus een reactie van de NVJ.

25 Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht komt in zijn huidige vorm onvoldoende tegemoet aan 
het voorafgestelde doel om de positie van makers fundamenteel te verstevigen. Aldus een reactie van 
Platform Makers.

25 Het functieloongebouw binnen de cao Dagbladjournalisten bestaat ruim 6 jaar. Er wordt een 
evaluatieonderzoek naar het functieloongebouw gestart. 

25 De schriftelijke VAR-verklaring wordt eind 2013 vervangen door een digitale versie, waarbij 
voor elke opdracht een verklaring moet worden aangevraagd. Volgens de NVJ leidt de nieuwe module 
juist tot meer onduidelijkheid voor de zzp’er.

27 De flexibiliseringsgolf bij kranten: is het een modegril met gevaarlijke kanten of een noodzaak 
die volop kansen biedt? Deze vragen komen aan de orde tijdens de Dag voor de Lokale Media. 

29 De jaarlijkse Nacht van de Journalistiek vindt plaats voor aanstormend mediatalent. Met 
ondermeer: Tijs van den Brink, Jeroen Overbeek, Alexander Klöpping, Coen Verbraak, Jan Dijkgraaf 
en Ilvy Njiokiktjien. 
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Oktober 

1 Marloes Lemsom is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de sectie Vers in de Pers (ViP). Ze volgt 
Jisca Cohen op. 

1 Het Stimuleringsfonds voor de Pers start met de wedstrijd The Challenge: Reinventing Journalism 
voor jonge journalisten. Het best beoordeelde idee ontvangt een subsidie van maximaal 25.000 euro. 

2 De IFJ is verheugd over de resolutie voor de veiligheid van journalisten, die is aangenomen door de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Lidstaten worden opgeroepen om een veilige omgeving 
te creëren voor journalisten. 

4 Tijdens de NVJ-bijeenkomst “Rampverslaggeving anno NU: Niemand ter plaatse, toch leidend 
in het nieuws” wordt teruggeblikt op de verslaggeving van de Bijlmerramp in 1992 en wordt gekeken 
naar de mogelijkheden in het huidige internettijdperk. 

9 De NVJ start onder de titel De NVJ helpt een ledenwerfcampagne. Niet-leden kunnen tijdelijk (tot 
en met 30 november) een eenmalig gratis advies inwinnen. De actie levert ruim 200 nieuwe leden op. 

12 Cameraman Roel Rekko wint de Stan Storimans Prijs 2012 voor de reportage die hij voor het 
NOS Journaal in Syrië maakte: over de emotionele begrafenis van een vermoorde politicus. 

16 De NVJ maakt zich ernstig zorgen over het dodelijk geweld tegen journalisten en de beperkte 
vrijheid van meningsuiting in Somalië. Dit schrijft de NVJ in een gezamenlijke brandbrief van 
internationale journalistenorganisaties aan president Hassan Shiekh Mahamud.

16 NVJ reageert verbaasd op de brief van demissionair minister van Justitie, Opstelten, die 
aangeeft dat hij via een wetswijziging het hacken door de politie mogelijk wil maken. De NVJ vindt 
het een schending van de persvrijheid. 

30 De NVJ noemt de mediaparagraaf uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA ‘kort en vooral 
leeg’. De landelijke publieke omroep moet extra 100 miljoen bezuinigen. 

30 De VVD en de PvdA willen de zelfstandigenaftrek versoberen, dan wel afschaffen. De NVJ vindt 
dat de vergelijking tussen kleine ondernemers en werknemers en de vergelijking van winst met loon 
mank gaan. 

30 De NVJ bombardeert 2013 tot het jaar van de freelancer. Dit wordt aangekondigd in een 
brandbrief aan alle freelanceleden. 

November

1 De Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) organiseert in samenwerking met de NVJ een 
debat over het thema “De verhouding tussen pers en politie moet beter.” De politie zegt een betere 
erkenning van de Landelijke Politie Perskaart toe. 
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1 NVF en het ANP starten de campagne I Love the News. Onderdeel van de campagne is een 
talentenpool voor jonge fotojournalisten.

1 Op de redactie van De Stentor bestaat grote onrust over een onverwachte bezuinigingsoperatie. 
De NVJ bezoekt de redactie. 

8 De Stentor krijgt per direct vier banen terug tot eind 2012. De NVJ is blij dat de lucht voorlopig 
is geklaard, maar vindt het tegelijkertijd onbehoorlijk dat actiedreiging nodig was om aandacht te 
krijgen voor de positie van de redactie en de regionale journalistiek. 

8 Zelfstandig journalist Nicole de Haan is benoemd tot lid van het NVJ-bestuur. De Haan was 
al eerder bij de NVJ bestuurslid van de sectie Omroep en was als lid van de werknemersdelegatie 
betrokken bij de cao-onderhandelingen in 2010. 

8 De Infographics Jaarprijs 2012 heeft twee winnaars: Frédérik Ruys met ‘Nederland van Boven’ 
(opdrachtgever VPRO) en Paul Janse met ‘Informatiepunt Rotterdam Centraal’ (opdrachtgever 
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam). 

12 NVJ-secretaris Marc Visch (sectie Omroep) start een petitie tegen de nieuwe bezuinigingsplannen 
van de regering Rutte met betrekking tot de Publieke Omroep (PO). 

14 Freelancers hebben recht op fatsoenlijke tarieven en moeten de kans krijgen om kwaliteit te 
leveren. Dit staat in Pamflet Freelance 1.0 dat de NVJ heeft opgesteld. 

14 De NVJ wil in gesprek met Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, over het mediabeleid en de toekomst van de mediasector. In een brief gericht aan de 
bewindspersoon presenteert de NVJ zeven concrete voorstellen en actiepunten. 

16 De freelance markt is compleet bedorven. Daarom start NVJ Freelance een petitie onder de titel 
“Pressy Riot, freelancers zijn geen sluitpost”. 

16 De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) zal in de toekomst alleen nog maar klachten in behandeling 
nemen over media die de Raad ‘erkennen’. Dat is een van de wijzigingen die de RvdJ doorvoert.

20 De IFJ roept de Verenigde Naties op om grondig onderzoek te doen naar de twee aanslagen van 
Israël op de mediatoren in Gaza. De IFJ vindt dat de roekeloze aanvallen en intimidatie door Israël 
niet ongestraft mogen blijven. 

20 In de toekomst krijgen journalisten meer gelegenheid om beeld- en geluidsopnames te maken 
tijdens rechtszaken. Dat staat in nieuwe regels van de Persrichtlijn 2013. Het is positief om te zien dat 
de argumenten van de NVJ zijn opgepikt. 

22 Nederland is voor de derde maal door de hoogste Europese rechter op de vingers getikt voor het 
niet naleven van het recht op journalistieke bronbescherming. De NVJ en het Persvrijheidsfonds zijn 
verheugd over deze uitspraak. 
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27 De NVJ organiseert het Eerlijk Deel Festival. Kamerleden Mei Li Vos (PvdA), Kees Verhoeven 
(D66) en Pieter Heerma (CDA) vinden dat in de journalistieke sector prijsafspraken of adviestarieven 
moeten worden toegestaan. 

28 De NVJ heeft besloten per 1 januari 2013 een aantal contributies aan te passen. De wijzigingen 
komen voort uit de noodzaak tot vereenvoudiging van het contributiestelsel en de doorberekening 
van de prijsinflatie. 

29 Hoewel cao-partijen al in juli een principeakkoord hebben bereikt, is nu pas sprake van een 
definitief akkoord rond de twee cao’s in de lokale media. VSHU stemt als laatste partij in met het 
principeakkoord rond de cao voor huis-en-huisbladjournalisten. 

30 Leden van de NVJ hebben het onderhandelingsresultaat voor het sociaal plan bij Koninklijke 
BDU afgewezen. NVJ en de andere bonden waren in overleg getreden over een sociaal plan, nadat de 
directie van BDU een forse reorganisatie had aangekondigd. 

December

3 Naar aanleiding van het verschijnen van het boek “No woman’s land” organiseren NVJ, INSI 
(International Safety Institute) en de Gemeente Den Haag een debat over de specifieke risico’s voor 
vrouwen bij journalistiek werk in conflictgebieden. 

5 Desirée Schippers (23) en Remko de Waal (23) zijn de winnaars van I Love The News, de 
talentenjacht voor nieuwsfotografen van NVF en ANP. 

6 Het kabinet gaat de financiering van de publieke omroep aanpassen: budgetten worden niet meer 
vastgesteld op ledenaantallen, maar op basis van “kwaliteit en originaliteit”. Geruststellende woorden, 
reageert de NVJ, maar de buitensporige bezuiniging kan niet zonder kwaliteitsverlies. 

7 De sectie Internet reageert op de officiële social media richtlijnen van de Telegraaf. Van journalisten 
te verlangen dat ze aparte accounts gebruiken voor hun professionele en hun private leven, levert 
ernstige belemmeringen en beperkingen op. 

17 Bij de ontruiming van het tentenkamp op Koekamp in Den Haag worden journalisten belemmerd 
bij de uitoefening van hun vak. De journalisten en de NVJ vinden dat dit gedrag van de politie in strijd 
is met de vrijheid van nieuwsgaring en dienen een klacht in.

17 Uit een tevredenheidonderzoek van de afdeling NVJ Advocaten & Juristen blijkt dat leden 
zeer tevreden zijn over de juridische dienst. De afdeling stuurde een enquête naar leden die in het 
afgelopen jaar een zaak in behandeling hadden. 

18 De Texelse burgemeester Francine Giskes heeft geprobeerd dat slechts een door haar gemaakte 
selectie van filmmateriaal van de gestrande bultrug aan media werd verder geleid. Gemeenten en 
overheidsorganen hebben de neiging om nieuws, dat zich in de openbaarheid afspeelt, zelf te willen 
regisseren, aldus de NVJ. 
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27 De FreelanceWijzer, de informatiemap van NVJ Freelance, is online te raadplegen. Hierin 
wordt een actuele beschrijving van onderwerpen gegeven, waarmee zelfstandige (foto)journalisten te 
maken hebben of kunnen krijgen. 
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