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Inleiding
Op de grens van klein en groter. Tussen jong

Never a dull moment. De discussie over de aard en het
bestaansrecht van de publieke omroep kwam in 2018
steeds luider op gang. Niet in de laatste plaats omdat WNL
er mede krachtig voeding aan gaf. De discussie werd hevig
gevoerd.

en volwassen. Zo is de positie van WNL in het
publieke bestel nu het best te omschrijven. Met
een procent van het NPO-budget is de omroep
nog klein. Maar met zijn programma’s en impact

Zijn we in ons land beter af met een NPO zonder
omroepen? Of kunnen de omroepen zonder NPO? En wat
voor publieke omroep willen we dan in ons land? Is het
beste van beide mogelijk? Klein of groot? Of is het hele
bestel vermolmd en passé?

is de omroep groot. De redactie is jong, maar de
werkwijze volwassen.

Politiek draagvlak
Het mag geen geheim zijn dat WNL pleit voor een
herschikking en herwaardering van de publieke omroep, om
te komen tot een betere representatie van de verschillende
stromingen in onze samenleving. Om een maximaal
(politiek) draagvlak te vinden.
Want waarom hebben we een publieke omroep? Dit is
ons antwoord: Om een herkenbaar en nationaal baken
te houden. In een turbulente wereld, waarin media in
handen raken van internationale bedrijven, zonder mores
of scrupules. Een publieke omroep moet van ons zijn, een
gezamenlijk bezit om trots op te zijn.

Voor een divers
bestel is WNL,
omroep van Wij Nederland,
zelfs onmisbaar.
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De omroepen worden juist nu uitgedaagd om hun
bestaansrecht uit te leggen. Net zoals de NPO moet
aantonen hoe zij veelzijdigheid in ons publieke bestel
tot zijn recht laat komen. Een publieke omroep als
eenheidsworst kan niet rekenen op brede politieke steun.
En juist daar moet het publieke bestel het per definitie van
hebben, wil zij de financiering krijgen om (voort) te bestaan.

Allen kwamen in alle vroegte naar de studio van Goedemorgen
Nederland en/of WNL Op Zondag, om bij WNL hun
toekomstvisie op ons land te geven. Zij stonden voor dag
en dauw op, voor de kijkers van de
publieke omroep. Bij WNL waren we er
uitermate trots op dat nagenoeg alle
politieke gezindten dit zo belangrijk
vonden, dat zij er hun drukke
campagnes rekening mee hielden.
Inmiddels is “één procent vrolijk
rechts” van WNL uitgegroeid tot een
begrip. De omroep is met zijn radioen tv-titels al lang niet meer een
kleine aspirant-omroep, en dat met
“slechts” één procent van het NPObudget. WNL is na jaren klaar voor
een volwaardige positie in het bestel.
Daar is ontzettend hard voor gewerkt.

Niet gehinderd door voeling met oorspronkelijke
omroepmissies groeide een generatie van
omroepmedewerkers door naar het hogere zeggenschap.
Niet meer bewust van de belangrijke waarden die hun
eigen omroep ooit wilde uitdragen in het publieke bestel, en
waar ze bestaansrecht aan ontleende.
Pluriforme vertegenwoordiging? Omroepmanagers
werkten bij moderne mediabedrijven. Dat die werden
gefinancierd met subsidie was terecht, vonden zij, want
daarvoor maakten zij immers mooie programma’s. De
publieke omroep was werkgever en financier. Net zoals de
commerciële tv-zenders een werkgever zijn.
De kijkcijfers groeiden uit tot de graadmeter van succes.
Met spel, spanning, sport en vermaak. De drogreden
ontging hen.

Liberaal-conservatieve stroming
WNL richt zich op de brede liberaal-conservatieve
stroming in ons land. Een grote groep van behoudende,
hardwerkende burgers die trots is op zijn prestaties,
tradities en zeker ook liberale waarden. De komst van
WNL was hard nodig. Want die brede stroming raakte bij
de publieke omroep geleidelijk aan uit het vizier. Terwijl de
samenleving naar rechts bewoog, bewogen de omroepen
journalistiek gezien naar links, of naar hedonisme of pret.

Kleur op de wangen
Omroep WNL heeft in 2018 naar eigen overtuiging een
bijdrage geleverd aan het begin van de revitalisering
van de publieke omroep. Met één procent van de NPOmiddelen, wist de omroep de discussie over links en rechts
en diversiteit bij de publieke omroep te voeden. Inmiddels
zijn het kleine(re) omroepen als WNL, EO en Max die zorgen
voor kleur op de wangen, schreef Elsevier al eerder.

WNL richt zich op de brede
liberaal-conservatieve
stroming in ons land.
Een grote groep van
behoudende, hardwerkende
burgers die trots is op zijn
prestaties, tradities en
zeker ook liberale waarden.

“Alleen kleine nieuwkomer WNL biedt enig tegenwicht”,
schreef Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra
(bron: Elsevier, 30 augustus 2017) over de algeheel linkse
signatuur van de NPO.
De nieuwe omroepen, dus. Natuurlijk wil niemand terug
naar de verzuiling. Of naar vroeger, waarbij omroepen
machtige voorzitters hadden met pied-à-terres en auto’smet-chauffeur. Niet van ons belastinggeld!
Een publieke omroep waar de wind gedurende al vele
jaren vanuit een kant waait, heeft zijn tijd gehad. De
NPO als een grote VARA of een grote WNL heeft geen
overlevingskansen. En de snel slinkende berg omroepleden,
van 3,5 naar minder dan 2 miljoen in vijf jaar, zal een
pluriform bestel zeker niet redden, eerder remmen.

Inmiddels is
“één procent vrolijk
rechts” van WNL
uitgegroeid tot
een begrip.

Met tv- en radioprogramma’s
als Goedemorgen Nederland,
WNL Op Zondag, De Opvolgers,
De Zaak van je Leven, Haagse
Lobby, Opiniemakers of Stand van
Nederland groeide het portfolio.
Maar ook werkte WNL verder aan nieuwe series, waarvan
een deel in 2019 op de buis zal komen, of inmiddels is
uitgezonden. Daarover later meer.

Ledencriteria remmen ontwikkeling NPO
De periode tussen klein en groot, of jong en volwassen,
kan natuurlijk niet oneindig lang duren. Op de drempel van
een nieuwe concessie rekent WNL erop dat de archaïsche
ledencriteria worden herkend als probleem voor de
inrichting en herwaardering van een gezonde publieke
omroep. Leden zijn prima, maar over de legitimiteit en
pluriformiteit zeggen grote aantallen anno 2018 niets.

Legitimiteit omroepen
De publieke omroep hunkert naar legitimiteit. WNL maakt
geen programma zonder na te denken over waarom juist
deze omroep juist dit programma moet maken.
Kort voor het uitkomen van dit jaarverslag had WNL
(opnieuw) in de opmaat naar de verkiezingen vrijwel alle
politieke leiders als gasthoofdredacteur en -presentator te
gast. Van links tot rechts, van progressief tot conservatief.
Van Lilian Marijnissen (SP), Lodewijk Asscher (PvdA) en
Gert-Jan Segers (CU) tot Kees van der Staaij (SGP), Sybrand
Buma (CDA) Thierry Baudet (Forum voor Democratie),
Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte (VVD). Of er gewoon
ergens tussenin, zoals Rob Jetten (D66).

Een NPO heeft alleen kansen om in het komende
decennium van grote waarde te zijn, als het een
evenwichtig aanbod kan bieden. WNL met de brede
liberaal-conservatieve stroming hoort daarin thuis, als een
van de dragers van dat verbeterde publieke bestel. Blijven of
gaan - in dat opzicht wordt 2019 nu al een spannend jaar.
april, 2019
Bert Huisjes, Robert Alblas

Nieuwe tijd
Het publieke bestel moet gereed worden gemaakt voor
een nieuwe tijd. WNL ontwikkelde zich in 2018 steeds
meer in de richting van een nieuwetijds-omroep, waarbij de
omroep zijn ideële missie combineerde met de praktische
eigenschappen van een producent.
De omroep bedacht en produceerde kostenefficiënt
(belastinggeld!) programma’s. Programma’s die voor
de liberaal-conservatieve stroming kloppen, maar voor
iedereen toegankelijk en nuttig zijn. Soms als langlopende
programma’s, soms als een korte documentaireserie.
Er is daarbij een mooie basis gelegd.
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“Vraag niet wat het land voor jou kan doen,

Verbeteren

vraag wat jij kan doen voor je land”, zei de

Het raakt de kern van hoe WNL kijkt naar de
koepelorganisatie. Niet als een kleine omroep in een
ondergeschikte positie. Juist niet. Eerder als aannemer en
medebouwer. Wat kan WNL doen? De omroep voelt een
urgente reden om de NPO overeind te houden, maar ook
om het systeem aan te passen en te verbeteren.

Amerikaanse president JF Kennedy bij zijn
inauguratie in januari 1961. De politicus maakte
geschiedenis met de uitspraak, zo is al vaak
geschreven.

De nieuwe inrichting van een systeem kan veel goeds doen.
Maar ook veel overhoop halen. De groei van WNL in de
afgelopen jaren had nooit kunnen plaatsvinden zonder de
nieuwe Mediawet van toenmalige VVD-staatssecretaris
van OCW, Sander Dekker (2014). Hij legde vijftig procent
van het NPO budget als garantie bij de omroepen, en vijftig
procent bij de NPO om te besteden.

Later bleek hij de uitspraak te hebben geleend van zijn
vroegere hoofdmeester. Een kniesoor die daarop let. Wij
lenen hem ook: Vraag niet wat de NPO voor jou kan doen,
vraag wat jij kan doen voor de NPO?

WNL had als vrolijke rechtse aspirant-omroep in dat bestel
recht op 0,3 procent van het NPO-budget. Ongeveer een
vijftiende van de garantie van BNNVARA. In de afgelopen
jaren kon WNL dankzij het “vrij te besteden NPO-budget”
doorgroeien naar ruim één procent, dus ruim driemaal zo
groot worden.

Gedreven toeleverancier
Er was recht op weinig, en kans op veel. Met die insteek
werkte WNL zich op, als een gedreven toeleverancier
van de publieke zenders. Interne concurrentie op basis
van creativiteit, prijs en inhoud is iets wat een omroep als
WNL goed ligt. Als vertegenwoordiger van de liberaalconservatieve stroming binnen de NPO zijn we doeners en
zien we concurrentie als een stimulans.
Hoewel een level playing field bij de NPO nog steeds niet
bestaat, gaf het voldoende ruimte om te groeien.
WNL produceerde niet alleen zijn vaste waarden, als
Goedemorgen Nederland of WNL
Op Zondag, maar trachtte ook in
te haken op andere mogelijkheden.
Zowel op televisie, radio en in het
digitale domein. Het grootste deel
van de tv-titels, webcontent en alle
radiotitels produceert WNL zelf.

Inhoudelijke pijlers
De omroep wist in 2018 met
succes opnieuw verschillende
televisiereeksen te “verkopen” aan
de NPO. Op de volgende pagina’s
vindt u een overzicht, maar er
zijn enkele series waar WNL met
name zeer trots op is. Deze zijn
namelijk zelf ontwikkeld, vanuit de
inhoudelijke pijlers die kenmerkend
zijn voor de liberaal-conservatieve
stroming, en daarmee ook
kenmerkend voor WNL. Die pijlers
zijn:

Als
vertegenwoordiger
van de liberaalconservatieve
stroming binnen
de NPO zijn we
doeners en zien we
concurrentie als
een stimulans.

Tevens gaat het om
onderzoeksjournalistieke
programma’s, waarbij WNL bij
de opbouw van zijn redactie
van profiteert. Met name bij
deze programma’s kwam deze
diversiteit tot uiting. Met behulp
van eerder genoemde pijlers wist
WNL een diverse redactie samen
te stellen met naast generieke
journalisten ook economische
en politieke redacteuren en
misdaadjournalisten.
In de politieke pijler wist WNL een
nieuwe onderzoeksserie te maken
over grote en belangrijke politieke besluitvorming, zoals
de lobby’s rond de pulsvisserij, de komst van de Formule 1
naar Nederland, de klimaattafels, de prijs van medicijnen
of de nieuwe donorwet. WNL Haagse Lobby (NPO2) is nu
een jaarlijks terugkerend onderzoeksprogramma en een
wekelijkse radioprogramma.
Ook de pijler economie kon worden voorzien van mooie
series. De meest in het oog springende was het wekelijkse
onderzoeksprogramma Stand van Nederland, waarbij WNL
samenwerkt met twee belangrijke onderzoeksinstituten:
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal
Cultureel Planbureau (CPB).

• Politiek
• Economie
• Veiligheid
• Onze Nederlandse identiteit
Vanzelfsprekend komen al deze thema’s terug in onze
dagelijkse en wekelijkse televisie- en radioprogramma’s.
Maar dat WNL als omroep eigen televisieprogramma’s
heeft kunnen ontwikkelen, produceren en uitzenden maakt
ons trots.
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Onderzoeksjournalistiek
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de Amerikaanse president Trump. De documentaire wordt
rond de herdenking in 2019 uitgezonden.
Na de enorme groei aan tv-titels in 2016-2017 slaagde
WNL er niet in om een deel van de nieuwe series te
herplaatsen. Dat geldt voor het persoonlijk-economische
programma Ons Goeie Geld (een seizoen). Hiervoor kon
de NPO geen financiering vinden. Dat geldt ook voor de
forensische onderzoeksreeks Doden Liegen Niet (twee
seizoenen) en de internationale veiligheidsserie Weg van de
Wereld (een seizoen).

Met de data van wetenschappelijk onderzoekers
maakte WNL fascinerende verhalen over ondernemers,
consumenten en markten. Van de nieuwe ontwikkelingen
in het uitvaartwezen, tot ondernemen in krimpregio’s, in de
zorg, in opmerkelijke lifestyle, of verdienen aan onze oude
dag.

Identiteit en familie
Ook konden de familiebedrijven in ons land opnieuw
rekenen op WNL’s warme aandacht. Als opvolger van de
eerdere serie Allemaal Familie tekende de hoofdredacteur
van het zakenblad Quote, Sander Schimmelpenninck voor
een nieuwe reeks, met als titel: De
Opvolgers (NPO1).
Op het gebied van de pijler veiligheid
maakte WNL opnieuw een
televisieserie, waarin het onderzoek
in geruchtmakende misdrijven wordt
gereconstrueerd met de betrokken
rechercheurs. De Zaak van je Leven
(NPO2) kreeg zeer goede recensies,
en komt tot stand in samenwerking
met de Nationale Politie en het
Openbaar Ministerie.
Geïnspireerd op dit succes,
kon WNL in 2018 een nieuwe
misdaadserie aanbrengen bij NPO1.
In de series van toegankelijke
televisie-colleges ruimde deze
zender prime-time plek in voor
een vierluik over de ontknoping
van geruchtmakende zaken. De
redactie van WNL en de producent
No Pictures Please sloegen de
handen ineen voor de research
en een groot evenement in de
Arnhemse koepelgevangenis. Deze
serie zal worden uitgezonden in het
voorjaar van 2019.

Einde opinie-programma
Een van de titels waar WNL juist zeer aan hechtte, stuitte
eveneens op een beleidswijziging bij de NPO.
De NPO besloot in 2018 om het onderdeel opinievorming
te beperken tot de dagelijkse talkshows. Voor de meer
rechtse opinie van WNL in de tv-serie Opiniemakers was op
televisie geen plaats meer, het programma bleef op NPO
Radio 1 wel overeind. Nadat de studio-talkshow eerder in
ban was gedaan op NPO2, werd ook een vernieuwde versie
van Opiniemakers geschrapt.
WNL heeft bij de NPO aangegeven dat het onderbrengen
van opinie bij uitsluitend de talkshows Pauw, Jinek en
De Wereld Draait Door voor de publieke omroep een
niet-pluriform beeld zal opleveren. Vanuit de liberaalconservatieve stroming worden al deze programma’s als
links tot zelfs zeer links gezien.

Ook konden de
familiebedrijven in
ons land opnieuw
rekenen op WNL’s
warme aandacht.

Samen met een buitenproducent
werd in 2018 ook een vervolg
gemaakt van het programma
Hufterproef (NPO3), over veiligheid
in de openbare ruimte. Behalve in de
pijler veiligheid past het programma
ook prima bij de pijler Nederlandse
identiteit. Hoe gaan we om met
onwenselijke en a-sociale situaties?
De liberaal-conservatieve waarden
komen in de serie uitgebreid aan bod.
Ook kon WNL voor het eerst intekenen op een tijdslot dat
bestemd is voor grote buitenlandreportages. Dat lukte
met een onderzoekend programma over Italië, een van de
eerste samengestelde staten in Europa, dat nu kraakt in
zijn voegen. WNL ziet Italië als een interessant land, omdat
het in een aantal processen voorop loopt. Het land kent een
sterke polarisatie vanwege economische redenen, migratie,
een verzwakte overheid - en keert zich af van Europa.

Werken met producenten
Omroep WNL vindt het belangrijk dat externe producenten
toegang hebben tot de publieke omroep. Voor de identiteit
van WNL is echter van belang dat deze verhouding niet
scheef komt te liggen. Zelf geproduceerde programma’s
maken bij WNL bij voorkeur tussen de zestig en zeventig
procent van het tv-aanbod uit.
Bij producties in samenwerking met zogenoemde
buitenproducenten wordt de redactie deels vanuit WNL
samengesteld, en wordt een begeleider aangesteld, een
commissioning editor, bijvoorbeeld een van de WNLeindredacteuren.

Buitenlandjournalistiek
Dit resulteerde in de achtdelige serie Langs Romeinse
Wegen. De serie werd in de zomer van 2018 gemaakt
door een team dat samen met WNL-presentator Rick
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Na de enorme groei aan
tv-titels in 2016-2017
slaagde WNL er niet in om
een deel van de nieuwe
series te herplaatsen.
Nieman enkele weken in dat land op onderzoek uitging. De
productie, die in samenwerking met producent De Haaien
is gerealiseerd, komt in het voorjaar van 2019 op televisie.
Eenzelfde langdurig project werd ook aangegaan rondom
een documentaire, gericht op de viering van 75 jaar
bevrijding. In dit document wordt de reis gevolgd van de
allereerste Amerikaanse vlag die aan land kwam bij de
invasie in Normandië. Inmiddels is deze in bezit van twee
Nederlandse zakenlieden, die de vlag willen schenken aan

Opiniemakers die bij WNL passen, schuiven nog steeds
aan in Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag. Ook
op radio is hun geluid vooralsnog wel te horen. WNL wil
graag voor de NPO op zoek naar een beter format voor een
toegankelijk opinieprogramma, dat ook recht doet aan de
brede liberaal-conservatieve stroming.
Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van het
portfolio dat WNL in 2018 heeft mogen realiseren.
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Mark Harbers en Inge Philips

Thierry Baudet
Ronald Prins

WNL
wall of
fame

Wopke Hoekstra

Klaas Dijkhoff

Jesse Klaver

Lodewijk Asscher
Jan Lammers
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Gwenda Nielen en Barbara Visser
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WNL is niet echt klein…
Aan maar liefst tien tv-programma’s werd

onderzoeksthema in hoeverre de situatie in dat land een
voorbode is voor Europa en wellicht ook voor ons,
wij Nederland.

in 2018 gewerkt door de redactie van WNL.
Naast de al langer lopende dagelijkse titel

Een sterke polarisering in de politiek, het verdwijnen van
het politieke midden, en een groeiende afkeer van Europa
maken dat land volgens WNL tot een interessante casus.
Problemen in de economie, een falende centrale overheid
en migratie doen het land op zijn grondvesten schudden. In
de zomer werd acht weken lang gedraaid door heel Italië;
van het separatistische noorden tot het uiterste zuiden,
waar migratiestromen aan land komen.

Goedemorgen Nederland, waren dat er dit
jaar voor het eerst twee vaste wekelijkse:
WNL Op Zondag en het economische
onderzoeksprogramma Stand van Nederland.

Ook een aantal series zagen een nieuw seizoen,
zoals de crimeserie Zaak van je Leven (NPO2), het
onderzoeksprogramma Haagse Lobby (NPO2) en de
sociale experiment-serie Hufterproef (NPO3). Voor de
hoofdzender NPO1 werd een doorontwikkeling gemaakt
van de economische familie-serie Allemaal Familie,
onder de noemer De Opvolgers.

College als evenement
Een tweede belangrijke nieuwe serie werd in het najaar
geresearched en voorbereid, Misdaad College. Daarbij nam
WNL in samenwerking met producent No Pictures Please
een groot locatie-programma op. Met honderden mensen
publiek werd de Arnhemse koepelgevangenis het decor
voor een college over het oplossen van geruchtmakende
misdrijven. Deze serie zal in het late voorjaar van 2019 op
NPO1 worden uitgezonden.

Mooie doorbraak
Een mooie doorbraak kon WNL bereiken, doordat
er bij de NPO voor het eerst met succes kon worden
gepitcht op een prominent slot op NPO 2, gericht op
buitenlandjournalistiek. In het voorjaar van 2018 kwam er
de opdracht om een 8-delige serie te maken over de staat
van Italië in samenwerking met producent De Haaien.

Een derde langer lopend project van bijna een jaar is een
documentaire, die in 2019 rond de herdenking van 75 jaar
bevrijding zal worden uitgezonden. Documentairemakers
volgen daarbij gedurende lange tijd een project om een
belangrijke symbool van onze bevrijding - de eerste vlag op
het strand van Normandië, in bezit van Nederlanders - te
schenken aan het Amerikaanse volk.

Hiervoor werd in het voorjaar de research gedaan, waarbij
de thema’s veiligheid, economie, politiek en identiteit
natuurlijk niet ontbraken. Bovendien was het centrale
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1

Goedemorgen
Nederland

Dagelijks

WNL

WNL is heel trots dat juist
deze omroep al jaren het
vaste ochtendprogramma
van de NPO mag maken.
Het programma wordt voor
een relatief zeer laag bedrag
geproduceerd, maar heeft
een redactie dat bulkt van
journalistiek talent.
Goedemorgen Nederland is
bewust een zeer toegankelijk
tv-programma, dat elke
ochtend in het seizoen tussen
zeven en negen uur viermaal
live op zender gaat. Het
programma heeft een hoog
bereik en marktaandeel. De
Nederlandse televisiekijker
heeft ‘s ochtends weinig
tijd en daar houdt het
programma rekening mee.
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Met een gemiddelde kijktijd
van krap een half uur in
de ochtend, bereikt het
programma geregeld een
miljoen mensen per dag. In
Goedemorgen Nederland
staan dagelijks de pijlers
centraal waarin onze
liberaal-conservatieve
stroming zich kenmerkt door
een andere maatschappijvisie
dan bij andere stromingen:
politiek, economie, veiligheid,
Nederlandse identiteit.
Het programma is tevens
platform voor politici van
diverse pluimage, eigen
journalisten, opiniemakers
en van journalisten van
ideologisch aan WNL
verwante media als Elsevier
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Weekblad, Telegraaf, Quote,
Financieele Dagblad,
Algemeen Dagblad en
diverse nieuwe media.
Zij brengen een duidelijk
ander geluid binnen de
publieke omroep, dan de
andere actualiteiten- en
opinieprogramma’s, hetgeen
door extern onderzoek
wordt bevestigd. Daarover
later meer. Het programma
bracht al vele talenten voort,
die later voor en achter de
schermen hun weg vonden bij
de publieke en commerciële
omroep. Daarmee is
Goedemorgen Nederland een
heuse kweekvijver van talent
voor de platformen van de
NPO en daarbuiten.
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WNL op Zondag

Wekelijks
Elke zondag begint
WNL de dag op NPO1
met een levendig en
rechts georiënteerd
praatprogramma, sinds
2015 gepresenteerd
door Rick Nieman. Ook in
dit programma keren de
aandachtspijlers van WNL
terug, met elke zondag
een prominent politicus,
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WNL
topondernemers en
inspirerende gasten uit onze
media & cultuur.
Elke aflevering wordt
afgesloten met een
bordesfoto voor de studio van
VondelCS in het Amsterdamse
Vondelpark. Ook in 2018
was WNL Op Zondag een
belangrijke leverancier van
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(soms zelfs internationaal)
nieuws. Niet zelden behaalde
nieuws uit het programma
verschillende headlines op de
nieuwssites; WNL maakt vaak
op meer dan één onderwerp
nieuws. Bij politiek leiders,
ministers, staatssecretarissen
staat het programma al jaren
hoog aangeschreven - zij
komen graag.
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3

Stand van Nederland

Wekelijks

WNL

WNL kreeg in 2018 een flinke
opsteker toen NPO2 de kans
gaf om Stand van Nederland
wekelijks op prime-time uit
te zenden. Het maken van
een toegankelijk economisch
programma is een grote
ambitie van de omroep.

verhalen achter de
economische cijfers. Stand
van Nederland heeft aandacht
voor ondernemers, markten,
consumenten en nieuwe
statistieken, die op zeer
toegankelijke wijze grafisch
worden verwerkt.

Het programma is de eerste
structurele samenwerking
op gebied van statistisch
onderzoek en journalistieke 
story telling samenwerking
met de publieke
onderzoeksorganisaties CBS,
SCP en de NPO.

Het derde seizoen kreeg een
nieuwe vorm, die aansloot bij
de nieuwe programmering
om 20.30 uur. De NPO
experimenteerde met een
korte programmavorm van
20 minuten. WNL kreeg de
donderdagavond.

Bijzonder aan het programma
is dat het journalistieke
onderzoek van de redactie
plaatsvindt met behulp van
de onderzoekers van het
Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) en het Sociaal
en Cultureel Planbureau
(SCP), die beide gegevens
leveren over trends en nieuwe
bewegingen in de samenleving

In het najaar van 2018
bestelde de NPO een
nieuwe serie van Stand van
Nederland, ditmaal als een
12-delige maandelijkse
documentaireserie. Ook
deze serie staat prime-time
geprogrammeerd. De serie
past in de pijlers economie en
identiteit.

Het programma geeft een
kijkje in de vaak prachtige

24
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Zomerserie
WNL
Voor de derde zomer op rij
kreeg WNL in 2018 een
tijdslot toegewezen voor het
eigen misdaadprogramma
Zaak van je Leven. In
het programma kijken
rechercheurs nog een
keer terug op een zeer
geruchtmakend onderzoek,
dat hun leven heeft
getekend.
Zij schetsen hoe zij, soms
na jaren, ingrijpende
moordzaken wisten op te
lossen. In de serie komen
ook familieleden, getuigen
en nabestaanden aan het
woord. Dit programma
maakt de omroep in nauwe
samenwerking met de
Nationale Politie en het
Openbaar Ministerie.

4

Bij het schrijven van dit
jaarverslag kunnen we
melden dat voor 2019 de
NPO een vierde 6-delige
serie heeft besteld. Het
programma verschuift van
de zomerprogrammering,
waarin vaak wordt
geëxperimenteerd met
nieuwe series, naar een
prime-time slot in het
hoofdseizoen, vanaf
september. Het programma
valt voor WNL in de pijler
veiligheid.

Zaak van je leven
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Zomer

5

NIEUW

De Opvolgers
28

WNL

Al jaren zet WNL een aantal
voor ons land en economie
belangrijke families in het
zonnetje, die niet alleen hun
familieband delen, maar vaak
ook al generaties lang een
gezamenlijk bedrijf. Met het
programma dat begon als
Allemaal Familie, werd een
doorontwikkeling gemaakt.
Daarbij werd nog specifieker
toegewerkt naar een
belangrijk thema binnen deze
families: de opvolging.

In de derde serie droeg
zakenman en nestor van
familiebedrijven, de heer John
Fentener van Vlissingen, de
serie over aan zijn opvolger.
Quote-hoofdredacteur Sander
Schimmelpenninck tekende
voor de nieuwe 5-delige serie
De Opvolgers, die een fraaie
plek kreeg op NPO 1.
Er bestaat geen sector
waarin geen ondernemende
families actief zijn: van
molenaars, banketbakkers,
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uitvaartverzorgers, nacht
clubeigenaren, kasteelheren,
handelaren, kroeghouders,
diamantslijpers, ijsverkopers,
paardenspecialisten - zij zijn
de ruggengraat van onze
economie. Familiebedrijven
zorgen voor ongeveer de
helft van alle banen in ons
land, en zijn een belangrijk
onderwerp voor WNL. Ook
voor 2019 heeft de NPO een
nieuwe serie besteld. De serie
valt in de pijlers economie en
identiteit.
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NIEUW
Voorjaar 2019
In het tweede deel van 2018
werd door WNL gewerkt aan
een nieuwe 4-delige serie,
die aanhaakt op het zelf
ontwikkelde Zaak van je Leven.
De NPO besloot in de grote
prime-time series met Collegeevenementen ruimte te maken
voor misdaad en opsporing en
kende dit slot toe aan Omroep
WNL.
Producent Ewout Genemans
van No Pictures Please
ontwikkelde een collegesetting, waarin rechercheurs,
officieren van justitie en andere
betrokkenen voor een groot
publiek uitleg gaven over hun
onderzoek in opsporingszaken.
Het publiek kon daarbij ook
zelf vragen stellen aan de
onderzoekers.

NPP/Blue Circle
Opnieuw werd in nauwe
samenwerking met de
Nationale Politie en het
Openbaar Ministerie een
aantal onderzoeken in
geruchtmakende misdrijven
uitgelegd. Zo was er aandacht
voor de oplossing van de zaak
van het Maasmeisje, wier hoofd
werd gereconstrueerd. Maar
ook werd de afpersing met
bompakketjes van winkelketen
Jumbo tot in elk spannend
detail gereconstrueerd.

Misdaad college

De serie wordt gepresenteerd
door Rick Nieman en werd in
februari 2019 opgenomen in
de oude koepelgevangenis in
Arnhem. Misdaad College zal in
het voorjaar van 2019 te zien
zijn op NPO 1. De serie valt in
de pijler veiligheid.
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7

Najaar

De Haagse Lobby

WNL

WNL is er trots op dat
de omroep de maker is
van het enige politieke
onderzoeksprogramma
in het publieke bestel. In
Haagse Lobby onderzoekt
de redactie de beïnvloeding
en besluitvorming in
grote dossiers, waar de
Nederlanders via nieuwe
wetgeving mee te maken
hebben. Dossiers die niet
zelden vele miljarden kosten.
De vierde serie, die in het
najaar van 2018 op NPO 2
werd uitgezonden, bevatte

een aantal zeer actuele
dossiers. Zo onderzocht de
politieke redactie van WNL
de lobby rond de innovatieve
Nederlandse pulsvisserij,
die door Frankrijk werd
gedwarsboomd. Later dat
jaar kondigde zich het einde
aan voor deze vorm van
visserij.
Ook besteedde Haagse
Lobby veel aandacht aan
de totstandkoming van
het grote Klimaatakkoord,
via klimaattafels zonder
tegenstanders. Een
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aflevering over de hevige
lobby voor de komst van de
Formule 1 naar Nederland
(naar Zandvoort of Assen)
deed veel stof opwaaien,
en een aflevering over de
totstandkoming van de
nieuwe donorwet liet haarfijn
zien hoe verdeeld Nederland
is in medisch-ethische
kwesties. WNL hoopt in
2019 een vijfde serie te gaan
maken.
Het programma valt in de
pijlers politiek en identiteit.
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Voorjaar en najaar
Skyhigh TV
Het programma Hufterproef
gaat over veiligheid in de
openbare ruimte. Met behulp
van verborgen camera’s wordt
gekeken hoe Nederlanders
reageren op ongemakkelijke,
onwenselijk of zelfs ronduit
a-sociale situaties. In het
programma zette WNL
mensen in het zonnetje die zich
uitspreken over, en ingrijpen
bij, onwenselijk gedrag.
Het was een serie die via de
NPO bij WNL terechtkwam.
Ditmaal met een nieuwe
presentatrice, de jongste
van ons land: Jill Bleiksloot
(24). De serie werd in 2018
intensief begeleid door een
eindredacteur van WNL en
werd in het najaar uitgezonden.
Het was de tweede serie van
Hufterproef in 2018. Ook
in januari was er een serie,
geproduceerd in 2017.
De serie had prima kijkcijfers
op NPO 3, maar vooral viel
op dat de verborgen cameraonderdelen van het programma,
de zogenoemde candids,
het bijzonder goed deden op
internet. Via de websites wnl.
tv en npo3.nl alsook op sociale
media werden deze delen
miljoenen malen bekeken.

8

Hufterproef is op middelbare
scholen geregeld onderwerp
van de lessen maatschappijleer.
WNL komt daarmee in
contact met een (veel) jongere
doelgroep dan gemiddeld bij de
NPO is te vinden, vijftigplus. De
serie viel in de pijlers veiligheid
en identiteit.

Hufterproef
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Voorjaar 2019
De Haaien
In het vroege voorjaar
van 2018 stelde de
NPO voor het eerst een
prestigieus slot open voor
buitenlandjournalistiek,
waarop WNL met succes
een pitch kon doen. Deze
series vallen normaal toe
aan de grote omroepen. In
samenwerking met producent
De Haaien werd gewerkt aan
een onderzoekende 8-delige
serie over Italië, met Rick
Nieman.
Voor WNL was het genre
buitenlandjournalistiek niet
eerder binnen bereik van
de omroep. Van belang was
dat de serie een serieus
en relevant journalistiek
document moest opleveren.
Italië is interessant omdat
het een van de eerste
samengestelde staten in

9

NIEUW

Langs Romeinse
Wegen
36
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Europa is, waar de spanning
oploopt.
De politiek raakte er
afgelopen jaren sterk
gepolariseerd tussen links en
rechts, het politieke midden
raakte verpulverd, en het land
kraakt nu in zijn voegen.
WNL onderzocht hoe thema’s
als massa-immigratie,
problemen in de economie
en een falende overheid
het land op scherp hebben
gezet. Is Italië voor Europa
een voorland, als land dat
zich steeds sterker van de
Europese Unie afkeert? Na
de Brexit is het de derde
economie van Europa,
wat zijn de politieke en
economische gevolgen voor
ons land? De serie valt in de
pijler economie, politiek en
veiligheid.
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NIEUW

De reis van de Vlag

Voorjaar 2019
Een eenmalig langlopend
project is de Reis van de Vlag.
WNL kreeg in 2018 groen licht
voor een documentaire die
aanhaakt op 75 jaar bevrijding.
Deze zal rond de nationale
herdenking prime-time worden
uitgezonden.
In samenwerking met
producent Bernard Krikke
wordt een half jaar lang
gevolgd hoe twee Nederlandse
zakenlieden de allereerste
Amerikaanse vlag, die in
1944 aan land kwam op
het strand van Normandië,
proberen te bezorgen bij de
hoogste Amerikaanse politicus,
president Donald Trump.
Beide zakenlieden kochten
de historische vlag in een
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Bernard Krikke
opwelling op een internationale
veiling voor militaire
parafernalia. Pas later groeide
het besef van de enorme
historische en symbolische
waarde van de vlag.
In de opmaat naar de
belangrijke herdenking in ons
land willen zij de vlag schenken
aan het Amerikaanse volk,
als dank voor hun inzet bij
de bevrijding van Europa.
De makers onderzoeken de
geschiedenis van de vlag,
speuren naar de vroegere
eigenaren en brengen in beeld
hoe de Nederlanders hun
avontuur beleven.
De documentaire valt in de
pijler Nederlandse identiteit.
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NIEUW

WNL Late Night

Februari/maart
Over de late nightprogrammering was in 2018
veel te doen bij de publieke
en commerciele omroepen.
Enkele weken lang deed WNL
mee in deze strijd om de kijker.
WNL is er trots op dat de
omroep in de opmaat naar de
gemeenteraadsverkiezingen
op zondagavond een 5-delige
late night-serie kon maken bij
de publieke omroep.
Deze serie werd met geringe
middelen gemaakt in de
studio van Goedemorgen
Nederland. Die werd
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WNL
voor deze serie in korte
tijd omgebouwd tot een
geheel nieuw decor. Met de
vertrouwde witte stoelen,
maar met een frisse
uitstraling en toegepast
gebruik van videoprojectie.
De serie werd aan WNL
gegund door de NPO omwille
van de pluriformiteit.
In de aanloop naar de
verkiezingen verviel door
sportevenementen een groot
aantal afleveringen van
WNL Op Zondag, waardoor
de liberaal-conservatieve
stroming niet aan bod zou

41

komen in verkiezingstijd.
In februari en maart schoven
prominente politici aan,
onder wie Mark Rutte (VVD),
Alexander Pechtold (D66),
Ank Bijleveld en Hugo de
Jonge (CDA). Net als tal van
inspirerende ondernemers.
De late night van WNL deed
het op de late avond van
NPO1 prima, met een half
miljoen kijkers. Dat smaakte
naar meer, wat WNL betreft.
Het toonde in elk geval hoe
snel WNL kan omschakelen,
zonder grote kosten te
hoeven maken.
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Liefde voor
de radio

Vernieuwing

Liefde voor de radio zit diep bij WNL. Elk jaar

Binnen de bestaande formats werd wel steeds gekeken
naar vernieuwing, er werden nieuwe rubrieken en specials
bedacht, en zelfs een aantal nieuwe formats voor radioseries gemaakt en uitgezonden.
Ook deed WNL zijn best om mee te dingen naar de
toewijzing van podcasts, waarmee de zender zich
steeds meer op het on demand-terrein wil begeven.
Een economische podcast onder de noemer Stand van
Nederland haalde de selectie van de zender helaas
niet. Economie werd toegewezen aan AVROTROS. Ook
een poging tot een transfer rond een programma over
internationale politiek & veiligheid slaagde niet bij de zender.
Datzelfde gold ook voor een reeks losse series, die eerder
als pop-up programmering van WNL hun plek vonden,
zoals de Eindejaarsgesprekken. Aan het einde van het jaar
werden die toegekend aan POWNED.
In 2019 zal WNL opnieuw voorstellen doen, om zijn
ambitie te realiseren om het portfolio te verbreden
en maar zeker ook op peil te houden. Tegenover de
zenderleiding is uitleg gegeven dat de schaarse ruimte van
gelegenheidsprogrammering voor WNL erg belangrijk voor
is, aangezien de overige slots al zijn toebedeeld.

opnieuw zien we dat jonge journalisten bij de
omroep het medium omarmen. Het is al vaker
gezegd. Radio is snel, direct en er is tijd voor
verdieping. Radio was ook in 2018 een belangrijk
onderdeel van ons media-aanbod.
Het belangrijkste platform, waarop WNL zich zeer thuis
voelt, is zonder twijfel onze nationale nieuwszender NPO
Radio 1. Na het gekoesterde dagelijkse opinieprogramma
Avondspits heeft de omroep nu al enkele jaren de
weekendprogrammering. Aanvankelijk in en rond het
weekend (vrijdag, zaterdag, maandag), maar sinds 2016
vooral de zaterdag en maandagavond.

Dagelijks vrolijk rechts
In 2018 veranderde de programmering op NPO Radio 1
voor de omroepen niet wezenlijk. Het jaar ervoor was wel
maandenlang gesproken over een nieuwe programmering,
met mogelijk een dagelijks slot. WNL meent dat het voor
de verscheidenheid van de publieke omroep goed is, als ook
een afzender met een vrolijk rechts geluid een dagelijkse
plek op Radio 1 heeft.
Het aanbod om een uur dagelijks radio te maken bleek voor
de zender niet haalbaar. WNL ging daarop vol trots verder
met zijn vertrouwde portfolio aan programma’s. Weliswaar
niet groot, maar ze bruisen wel van energie.
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WNL wil graag
dagelijks slot
‘vrolijk rechts’ geluid
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WNL Op Zaterdag

3

Het zaterdagmiddag-magazine WNL Op Zaterdag met
Margreet Spijker is voor WNL een belangrijk programma
om zijn pijlers te kunnen laten horen. Het programma biedt
ruimte voor gesprekken over actualiteit, politiek, opinie,
economie, veiligheid en onze Nederlandse identiteit.
Er is ook ruimte voor de rubriek Stand van Nederland.
WNL maakt voor televisie, radio en internet veel sociaaleconomische verhalen onder die noemer, in nauwe
samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De rubriek in WNL Op Zaterdag is een voorbeeld hoe
integraal programmeren helpt om journalistieke verhalen
via alle platformen uit te dragen en
te agenderen. Met deze toepassing
van integraal programmering via
radio, televisie en internet loopt WNL
voorop binnen het publieke bestel.
Onze economische
onderzoeksredactie maakt
daarmee televisie-documentaires,
maar maakt de inhoud ook
geschikt voor NPO Radio 1 en de
ochtendprogramma’s Goedemorgen
Nederland en WNL Op Zondag.
De NPO stimuleert dit economische
programma-onderdeel vanuit de
televisie-kant ook met een klein
extra budget voor een digitaal
platform: met afgeleide, verdiepende

WNL Haagse Lobby

Driemaal in de maand duikt WNL op maandagavond de
wereld in van de politiek. Met presentator Martijn de Greve
als gespreksleider graaft het programma naar belangen
en opvallende actoren. Het doel is om de machten en
krachten bloot te leggen, die spelen rond grote dossiers die
ons allemaal aangaan.
De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, en blijken vaak
vooruit te lopen op de directe actualiteit. Regelmatig
blijken langlopende dossiers verrassende ontwikkelingen
te kennen, of het nu gaat om het Klimaatakkoord, de
lobby voor de komst van de Formule 1 naar Nederland of
pulsvisserij.

Ons opinieprogramma op
radio is het eerste
waarbij WNL naast
een radioformat
ook twee televisieversies wist te
ontwikkelen, met
behulp van NPO2.

of eigen verhalen gericht op social
media. Alle verhalen levert WNL op
verzoek ook aan de eigen website
van NPO Radio 1.
Het rechtse programma op de
zaterdagmiddag op NPO Radio 1
straalt uit wat WNL graag wil zijn: het is vrolijk rechts, altijd
toegankelijk en met een goed humeur.

2

WNL Opiniemakers

Het blijft een van de belangrijkste programma’s van WNL,
dat de omroep graag dagelijks zou uitzenden. Want het
debat op rechts bestaat bij de publieke omroep, het is er
elke zaterdagavond.
Ons opinieprogramma op radio is het eerste waarbij WNL
naast een radioformat ook twee televisie-versies wist te
ontwikkelen, met behulp van NPO2.
Inmiddels heeft NPO-televisie het domein “opinie bij
de NPO” ondergebracht bij de talkshows Pauw, Jinek
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Wie geregeld naar Haagse Lobby luistert weet dat de
invloed van belangenbehartigers in al deze kwesties groot
is. Uitgangspunt van het programma is het begrijpelijk
maken waarom lobby van groot belang is voor de
totstandkoming van goede wetgeving. Juist de bundeling
van belangen blijkt maar al te vaak een factor te zijn,
waarop deze wetsvoorstellen ons parlement passeren.
Haagse Lobby past goed bij WNL omdat de liberaalconservatieve stroming met een kritisch oog kijkt naar
onze overheid. Die is er voor veiligheid en welvaart, maar
bemoeizucht wordt van diezelfde overheid altijd gevreesd.
Daar waar wordt beschikt over miljarden euro’s van gewone
burgers, is het zaak de besluitvorming nauwlettend te
volgen.
Enkele malen kreeg het programma het karakter van
een special. Eind 2018 kon WNL met dit programma een
Eindejaarsinterview maken, met de nieuwe lijsttrekker
Malik Azmani. Haagse Lobby heeft ook al enkele seizoen
een onderzoekende televisie-variant op NPO2, met Rick
Nieman als presentator.

en DWDD. WNL hoopt de publieke omroep ervan te
overtuigen dat deze titels voor de liberaal-conservatieve
stroming als voornamelijk links worden ervaren, hetgeen de
pluriformiteit niet dient. Overigens geldt dit ook voor een
belangrijk deel van de opiniërende programmering van NPO
Radio 1, schreef ook Elsevier Weekblad in 2018.
Het programma op NPO Radio 1 mag zich een trendsetter
noemen. Toen de titel door WNL werd ontwikkeld was de
benaming “Opiniemaker” geen begrip in ons land. Alleen
bij onze zuiderburen, in Vlaanderen, bleek de uitdrukking
af en toe gebruikt, maar zeer spaarzaam. “Opiniemaker” is
inmiddels een geaccepteerd Nederlands begrip geworden,
waarmee denkers in het publieke debat worden aangeduid,
zowel op rechts als op links.
Het programma wordt bij WNL geleid door het presentatie
talent Wieger Hemmer, met elke zaterdag een columnist
of een prominente denker die een inbreng levert aan het
publieke debat.
Afgelopen jaren groeiden de luistercijfers gestaag verder.
Dat leidde ertoe dat de zender de targets verhoogde, die
ook nu weer ruim worden gehaald.

4

Beste Raadslid van Nederland

Hoewel de mogelijkheden voor nieuwe projecten op NPO
Radio 1 met name in de tweede helft van 2018 minder
groot bleken, dan in de jaren ervoor, kon WNL toch ook dit
jaar weer een aantal fraaie specials maken.
De belangrijkste en grootst was een groots opgezet
multimediaal project: de verkiezing van het Beste Raadslid
van Nederland. Daarin werkte het vrolijk rechtse WNL
via NPO Radio 1 samen met de (linkse) Volkskrant, het
debatbureau BKB, de stichting Perikles en Facebook
Nederland die de sociale berichtgeving bevorderde.
In alle WNL-programma’s op radio en televisie - alsook op
alle socials - werd dagelijks aandacht besteed aan deze
verkiezing, waarbij vele lokale politici in het zonnetjes
werden gezet. In tal van gemeenten leidde de voorselectie
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bovendien tot zeer uitgebreide aandacht in de regionale
pers. De kroon op het project was een debat dat live werd
uitgezonden op dinsdagavond 20 maart, de avond voor de
verkiezingen.
Deze special van Haagse Lobby mocht daarbij live vanuit
Amsterdam worden uitgezonden, waar een jury uit de
laatst overgebleven genomineerden “het Beste Raadslid”
koos. Voor dit oordeel werd een online-stemming en een
deskundig oordeel gecombineerd.

De viering van vijf jaar
Koning Willem-Alexander
kon ook rekenen op een
bijzondere special van WNL.
Onze liberaal-conservatieve
stroming geldt als zeer
koningsgezind.

6

5

‘T Wordt Nu Laat

Een van de allermooiste programma’s van NPO Radio 2
wordt om middernacht gemaakt, door WNL. Van maandag
tot en met donderdag duiken de radiomakers in het leven
in van prominente Nederlanders, die een eigen soundtrack
van hun leven laten horen. Dit levert elke dag ontroerende
radio op.
De kracht van het programma is het eenvoudige idee
erachter. De late gast neemt muziek mee, die van grote
betekenis is in zijn of haar leven en vertelt daarbij zijn
verhaal. Door de zeer uiteenlopende gasten, van politici,
acteurs, topsporters, musici, topkoks, steradvocaten,
prominenten uit media en cultuur, levert dit elke avond
weer aangename verrassing en herkenning op.

Eenmalige uitzendingen

Andere specials betroffen een bijzonder 4 mei-uitzending
met veteranen en hun bijzondere verhalen. Een ander
bijzonder evenement dat live door WNL werd verslagen was
het speciale eenmalige symposium van De Nederlandse
Leeuw, waarin door een groot aantal rechtse denkers werd
gedebatteerd over de toekomst van Nederland.

Eind 2018 maakte WNL bekend dat het programma naast
presentator Carolien Borgers een nieuwe collega kreeg.
Toine van Peperstraten wisselt haar voortaan af.

De viering van vijf jaar Koning Willem-Alexander kon ook
rekenen op een bijzondere special van WNL. Onze liberaalconservatieve stroming geldt als zeer koningsgezind.
Voor alle Nederlanders maakte WNL op NPO Radio 1 een
uitzending, die ons koningshuis een warm hart toonde voor
onze monarchie.
De Zomeravonden van WNL, met Wieger Hemmer
en Margreet Spijker, waren in juli opnieuw een mooie
mogelijkheid voor diepte-interviews. Op 18 en 25 juli was er
voor gasten drie uur lang de tijd voor uitvoerige interviews.

Top 2000
Afgelopen jaren was WNL er al trots op dat de omroep
de enige twee vrouwen leverde aan het gezamenlijke
muziekfeest op NPO Radio 2, de Top 2000. Presentatrice
Evelien de Bruijn verzorgde in 2018 in de laatste dagen
van haar contract bij WNL een aanstekelijke show in het
programma van de gezamenlijke omroepen.
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Anita Witzier

Annemarie Jorritsma
Erik Akerboom

WNL
wall of
fame

Ellen ten Damme

Babette en Jan Cremer

Geert-Jan en Carry Knoops

Henri Kruithof

Hans de Boer en Emile Roemer
Shula Rijxman

48

49

JAARVERSLAG 2018

Het jaar 2018 was het eerste
volledige jaar waarin WNL
bouwde aan zijn digitale
platform wnl.tv. In het jaar na
lancering werd deze vindplaats
van de omroep verder
uitgebouwd, waarbij interactie
tussen gebruikers en
opvallende nieuwsverhalen uit

Het aantal videoviews ging van
3 miljoen in 2017
naar ruim 13,7
miljoen in 2018
met totaal
32 miljoen
gekeken minuten
over heel 2018.

Een ontwikkeling waar het hele
Nederlandse medialandschap in
2018 mee te maken had zijn de
effecten van veranderde “algoritmes”
binnen de verschillende sociale
platformen. Deze algoritmes bepalen
hoe het bedrijf achter het sociale
kanaal de berichten uitserveert:
wanneer, aan welke groepen en aan
wie precies in die groepen.
Deze bedrijven zetten steeds meer
in op betaling voor distributie. Voor
bereik van een maximale groep dient
te worden betaald. Gratis distributie wordt bij een kleiner
deel van de volgers aangeboden.
Hierdoor heeft WNL, net als alle andere Nederlandse
media, te maken gehad met een aanzienlijke daling van het
bereik via Facebook.
Bij WNL.tv zorgde dit voor een daling van 20 procent van
het aantal pageviews ten opzichte van 2017.

de diverse eigen programma’s
voorop staan.

Het platform wnl.tv maakt gebruik van een timeline-model,
met een hybride functie: Informatie over programma’s,
uitzending gemist, omroep en voor leden is aanwezig. Maar
de omroep kiest tegelijkertijd voor een zelfgekozen tijdlijn
met berichten uit eigen programma’s (en daarbuiten) om
de aandacht te vangen.

Langer bij WNL
Daarentegen steeg de gemiddelde sessieduur met
25 procent alsook het aantal pageviews per sessie. Met
andere woorden: gebruikers waren langer bij WNL en
bekeken meer artikelen.
Het sociale videoplatform Youtube liet voor WNL een
enorme stijging zien. Het aantal video-views ging van 3
miljoen in 2017 naar ruim 13,7 miljoen in 2018 met totaal
32 miljoen gekeken minuten over heel 2018. Een deel van
het succes kwam voort uit fragmenten uit de programma’s,
waarbij met name de opgeknipte candid-opnamen uit de
serie Hufterproef (NPO3) goed scoorden.

Reageren en delen
Voor de keuze van de berichten gelden dezelfde pijlers als in
onze programma’s (politiek, economie, veiligheid, identiteit),
maar deze berichten roepen sterk op tot reageren en delen
- om zo het bereik op internet te vergroten.
Alle gepubliceerde berichten worden tevens actief gedeeld
op WNL’s eigen sociale kanalen, die bleven groeien,
zoals Twitter (19.000), Facebook (65.000) en Youtube
(17.000). Deze groei zette zich minder hard door dan in het
stormachtige begin.

Digitale
avonturen...
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Distributie, minder gratis
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Nieuwe projecten

Ook in 2018 heeft WNL in samenwerking met de NPO
rondom de succesvolle lineaire tv-programma’s Stand van
Nederland (economisch onderzoek) en Goedemorgen
Nederland (nationale ochtendshow) aanvullende online
verhalen en video gecreëerd. Alleen voor Goedemorgen
Nederland zijn er in 2018 meer dan 2000 artikelen
verschenen.

Tevens heeft WNL geëxperimenteerd met nieuwe vormen,
zo zijn er efficiënte en deelbare Stand van Nederlandvideo’s ontwikkeld voor de Facebook-tijdlijn. In deze
deelbare video’s worden economische cijfers en trends
vertaald naar toegankelijke korte filmpjes.
In 2018 bleek de digitale aanpak rondom het programma
Hufterproef met name zeer succesvol. Er werden online
meer dan 5 miljoen views gerealiseerd en er werd
tevens veel free publicity op verschillende nieuwsmedia
gegenereerd.
Opvallend onderdeel van deze succesvolle methode is het
delen van de WNL content met het digitale NPO 3-kanaal.
Een effectieve manier om snel een grote groep jongeren te
bereiken. Een zogenaamde crosspromotie-methodiek met
potentie voor de toekomst binnen de NPO.
Het eerste jaar van WNL.tv is er ook met NPO Radio 1
gezocht naar manieren om mee te doen in de ambitie om
voor de publieke omroep podcasts te ontwikkelen vanuit
de omroep. Daarbij zijn voorstellen gedaan om te komen
tot een economische podcast-serie, en een podcast-serie
gericht op internationale veiligheid en politiek.
Deze voorstellen werden niet gehonoreerd, maar bij het
schrijven van dit jaarverslag is de eerste podcast-serie toch
een feit. Met miniem budget en dito middelen kreeg het
onderzoeksprogramma Stand van Nederland een eigen
zesdelige podcastserie, die een mooie plek kreeg op de
digtitale platformen WNL.tv en van NPO Radio 1.
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De evaluatie:
Wie bent U?

WNL is een omroep die definitief wil toetreden

WNL is anders dan de rest. Met omroep WNL is de NPO
meer pluriform, zo valt er ook uit op te maken. Dat de
rechtse score van WNL slechts een fractie van de NPOmiddelen betreft (minder dan een procent) en uitsluitend
dagprogrammering betreft, maakt de uitkomsten voor
WNL niet minder fraai. Het zegt wel veel voor de mix en
pluriformiteit van de NPO, die blijkens de uitkomsten
moeite heeft om balans te vinden tussen links en rechts in
het publieke bestel.

tot het Nederlandse publieke bestel. In de zomer
van 2018 werd de omroep gevraagd zichzelf te
evalueren. Een prima idee. Zo goed, dat WNL vindt
dat alle omroepen dit periodiek zouden moeten
doen.
Voor een visitatiecommissie moest WNL aantonen dat de
omroep bestaansrecht heeft. Dat de omroep zijn uiterste
best doet de liberaal-conservatieve stroming goed te
vertegenwoordigen, met een toelichting hoe dat dan gebeurt.
Natuurlijk werd het een blik op de omroep zelf, maar dat
beeld kon niet zuiver zijn als er niet óók werd gekeken naar
de collega-omroepen en de NPO. De uitkomsten van het
onderzoek waren voor een deel een bevestiging, maar ook
een verrassing.

Gigantische ledendalingen
Een tweede onthutsende ontwikkeling in het publieke
bestel die duidelijk werd, kwam voort uit een analyse van
de ledenontwikkeling bij de oude omroepen. Als gevolg
van een verbod op het weggeven van cadeaus aan nieuwe
leden (Mediawet, 2014), de fusies tussen omroepen, en
de neergaande oplages van de tv-gidsen bleek het bestel
onderhevig aan een ware tsunami aan vertrekkende leden.
Vanwege deze razendsnel dalende ledenaantallen binnen
het bestel is het niet reëel te verwachten dat WNL kan
voldoen aan criteria voor een nieuwe omroep om door te
groeien naar 150.000 leden.
De vastgestelde criteria blijken daardoor nu vooral nog
een beschermingswal voor de budgetten van oude
omroepen (die een buffer aan leden hebben), waardoor
een afgewogen publiek bestel met links en rechts niet eens
mogelijk is.

Links en rechts bij NPO
De NPO is in het aanbod van actuele, journalistieke
programma’s behoorlijk links, volgens het electoraat van
het huidige midden-kabinet VVD, CDA, D66 en CU. Het
staatje willen wij de lezer niet onthouden. De doorlopende
programma’s van WNL (Goedemorgen Nederland, WNL Op
Zondag) worden door de televisiekijkers als nagenoeg als
enige rechts gescoord, zo bleek uit onderzoek.

In nieuws- en opinieprogramma’s komen allerlei onderwerpen en meningen aan bod. Geef per programma aan
in hoeverre u vindt dat de onderwerpkeuze en meningen politiek links of rechts gekleurd zijn.
60%
50%

52%

41%

40%
30%

28%

26%

20%

21%
16%

10%

16%

15%

12%

16%

11%

8%

7%

6%

19%

18%

15%

11%
7%

5%

0%
De Wereld
Draait Door

Links gekleurd

Pauw

Jinek

Nieuwsuur

Buitenhof EenVandaag 20.00 uur
journaal

Rechts gekleurd (Gepeild onder electoraat VVD-CDA-D66-CU)

Bron: Brinkhoff Insights, oktober 2017
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Ledenontwikkeling omroepen bij gelijkblijvend verlies aantal leden
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Bron: Brinkhoff Insights 2017

Ledencriteria probleem

het bestel. Wel zou de toewijzing van programma’s en
budgetten niet uitsluitend op (historische) ledenaantallen
mogen berusten, zo betoogde WNL.

In plaats van maatschappelijke verankering, leidt de
inrichting van het huidige ledenbestel tot een scheef,
onevenwichtig bestel. De ledencriteria staan, kortom,
inmiddels een werkelijk pluriforme publieke omroep in de
weg. Wie had dat kunnen denken?
WNL pleit in de evaluatie niet voor afschaffing van de
ledenverenigingen. Immers, leden brengen en brachten
immers ook geld voor programma’s of presentatoren naar

Stroming, welke stroming?
Het uitgevoerde onderzoek naar WNL bracht meer aan
het licht. Zo zeggen grote spelers als AVROTROS en VPRO
helemaal geen stroming meer te vertegenwoordigen.

• Omroepen vertegenwoordigen stromingen op drie dimensies
• Politiek
• Links/progressief BNNVARA

		• Rechts/liberaal-conservatief WNL
• Jongeren/netwerkgeneratie Powned

		

• Ouderen MAX

50%
39%

40%
28%

30%

• Leeftijd
		

CDA/VVD stemmers zien een opinieprogramma van WNL op prime time als een
grotere verrijking dan gemiddeld.
Stel dat Omroep WNL een opinieprogramma uit zou gaan zenden op prime time (19.00 - 23.00 uur).
In hoeverre zou dat volgens u van toegevoegde waarde zijn als het gaat om de verscheidenheid aan onderwerpen en
meningen die aan bod komen op prime time?

Omroepen en stromingen

		

De kijkers en luisteraars van de publieke omroep worden
daarnaast bediend op leeftijd (voor ouderen MAX, voor
jongeren Powned), op levensbeschouwing (KRO-NCRV,
EO) maar op politieke kleur alleen op progressief links
(BNNVARA) en voor slechts een fractie op rechts/liberaalconservatief (WNL).
Kwalitatief liet WNL zich ook doorlichten. Niet alleen
groeide het aantal tv-titels in slechts enkele jaren van twee
naar veertien, ook werd het journalistieke aanbod steeds
diverser en onderzoekender. WNL ontwikkelde (onderzoeks)
programma’s op gebied van politiek, economie, veiligheid
en onze identiteit. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat
de omroep wordt gezien als klein, maar ook serieus, met
een ander geluid, rechts, vernieuwend en positief.
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• Godsdienst/levensbeschouwing
		

• Levensbeschouwing in het algemeen KRO-NCRV

		

• Christenen EO

		

• Humanisme HUMAN

• AVROTROS en VPRO claimen geen stroming te vertegenwoordigen
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Vernieuwing bestel

Men ziet WNL als een kleine omroep met een serieus ander geluid.

In de evaluatie liet WNL aan de hand van onderzoek en voorbeelden zien, dat de omroep het formaat “tussen tafellaken
en servet” al geruime tijd is ontgroeid. Maar ook dat er een
noodzaak is in het huidige systeem voor een “vrolijk rechtse”
omroep, en dat het bestel aan die vernieuwing toe is.
Ook stelde WNL vast dat er gezocht moet worden naar
een goede balans tussen de NPO en de omroepen als
verschillende toeleveranciers. Nu is er nog voelbare strijd
en spanningsveld tussen decentralisatie en centralisatie,
die omgezet zou moeten worden naar een krachtige
gezamenlijke positie.

Geef voor elk van onderstaande steekwoorden aan in hoeverre u deze van toepassing vindt op Omroep WNL.
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Een ander
geluid

Onafhankelijk

(helemaal) niet van toepassing

Met de zelfevaluatie 2014-2017 heeft WNL willen
aantonen dat het bestel een kleine nieuwe speler onder de
loep kan nemen, maar dat dit altijd ook andersom geldt.
Het publieke bestel kan beter. Maatschappelijk en politiek
draagvlak zijn cruciaal voor een bestel, dat nagenoeg
volledig leunt op publieke gelden. Een blik in de spiegel is
noodzakelijk.

Het ‘stille, grote succes’
Qua bereik kon WNL al eveneens bogen om prachtige
resultaten. De kijkcijfers en het bereik van de ochtendshow
Goedemorgen Nederland groeit al jaren gestaag door.
Met een half uur gemiddelde kijktijd bereiken de vier
ochtend-uitzendingen geregeld een miljoen kijkers. Door
Mediacourant werd het programma in 2018 al betiteld als
het “stille, grote succes” van de publieke omroep.
Voor WNL Op Zondag en radioprogramma’s als
Opiniemakers zijn de cijfers ook goed. Altijd boven target,
hoezeer de target ook omhoog werd bijgesteld.
Als omroep, met in 2018 dagelijkse
en wekelijkse programma’s en
tal van onderzoekende series en
documentaires, past WNL al lang niet
meer in het vakje aspirant-omroep.
In aanbod en de ontwikkeling van
programma’s bleek WNL weliswaar
klein, maar bovenal buitengewoon
goed te presteren. Bedrijfsmatig, maar
ook qua impact op de nieuwsagenda.
Geen zondag gaat voorbij of WNL
Op Zondag haalt de headlines van de
nieuwsmedia.

Maatschappelijk en
politiek draagvlak zijn
cruciaal voor een bestel,
dat nagenoeg volledig
leunt op publieke gelden.

Natuurlijk onderzoekt de NPO ook zichzelf, en daar valt ook
veel te prijzen, zo lezen we elk jaar weer. Maar of al deze
loftuitingen ook algemeen gedeeld worden, en zeker door
de politieke beslissers en de rechtse opiniemakers? Daar
lijkt het niet op, en daar gaat het toch ook om?
In dit jaarverslag kan de hele rapportage niet worden
meegenomen, mede omdat de visitatiecommissie er nog
zijn oordeel over moet uitspreken. Toch nemen we in dit
jaarverslag wel graag de conclusie mee, zoals WNL die
heeft getrokken (zie volgende pagina’s).

Met een half
uur gemiddelde
kijktijd
bereiken de
vier ochtenduitzendingen
geregeld een
miljoen kijkers.
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Wat talent
ontwikkeling betreft,
leverde de omroep een
opmerkelijk aantal grote
namen af: WNL geldt als
een grote talentenpool
voor de NPO en alles
daarbuiten.

CONCLUSIE UIT HET ASSESSMENT VAN WNL, JULI 2018:

‘WNL zet zich niet af
tegen het bestel,
maar voegt juist toe’
Omroep WNL ontwikkelde zich
in de periode 2014-2017 in
sneltreinvaart. Het werd een
omroep die op serieuze bijdraagt
aan de pluriformiteit van ons
publieke bestel, maar ook aan
de journalistieke verdieping en
verbreding op de publieke zenders.

Zelfs vanuit een kleine positie slaagde de omroep erin om
de liberaal-conservatieve stroming te bedienen, in de vorm
van een onafhankelijk, positief rechts geluid. Uit onderzoek
blijkt de omroep inmiddels een noodzakelijke bijdrage te
leveren aan de links-rechts-perceptie bij publiek en politiek.
Dat andere geluid wordt goed herkend door het publiek,
zoals blijkt uit diverse onderzoeken, alsook commentaren in
verwante journalistieke organisaties als Elsevier. Door zijn
constructieve opstelling binnen het bestel, bouwde WNL
een positie op waarbij in samenwerking met de NPO de
NPO-kanalen konden worden verrijkt. WNL zette zich niet
af tegen het bestel, maar voegde juist toe.
Dat gebeurde met zelf bedachte en meestal zelf
geproduceerde titels. Niet alleen met unieke vaste
waarden binnen de NPO, zoals het goed bekeken
Goedemorgen Nederland en het rechts georiënteerde
weekendprogramma WNL Op Zondag, maar ook met goed
bedachte series.

Door zijn
constructieve
opstelling binnen het
bestel, bouwde WNL
een positie op waarbij in
samenwerking met de NPO
de NPO-kanalen konden
worden verrijkt.

WNL droeg bij met toegankelijke en onafhankelijke
onderzoeksjournalistiek op politiek en economisch gebied
in programma’s als Haagse Lobby en Stand van het Land.
En ook bestelde de NPO meervoudig series op gebied van
Nederlands ondernemerschap, identiteit en veiligheid.
Hiervoor werden titels ontwikkeld en gemaakt, zoals
Allemaal Familie, Opiniemakers en Zaak van je Leven. Het
aantal tv-titels liep op van drie in 2014 tot maar liefst
veertien in 2017, inclusief passende en gewaardeerde
documentaires.
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WNL ontwikkelde zich, kortom, tot een productieomroep die met visie, beleid en zorgvuldige analyse van
“blank spots” de NPO mocht verleiden tot het bestellen
van originele en kwalitatieve programma’s, die niet
lijken op eerder bedachte content van omroepen of
commerciële productiehuizen. Door de grote nadruk op de
dagprogrammering en het meer incidentele karakter van
de avondprogrammering, heeft WNL niet heel het NPOpubliek kunnen bereiken, en mee kunnen nemen in zijn
“andere verhaal”.
Via de eigen organisatie droeg WNL bij aan een
vernieuwende “bedrijfsvoering” binnen de NPO, met
grote efficiency op het inhoudelijke en kostentechnische
vlak. De invoering van een integrale redactie maakte
een sterke inhoudelijke ontwikkeling mogelijk op gebied
van radio, televisie en internet. Met het integraal
programmeren - het adresseren van belangrijke thema’s
en onderwerpen via alle kanalen, en op toegesneden
wijze, is de omroep een voortrekker gebleken. Ook wist
WNL een samenwerking met omroep MAX uit te bouwen
tot een zeer succesvolle, efficiënte en kostenbesparende
operatie. Wat talentontwikkeling betreft, leverde de
omroep een opmerkelijk aantal grote namen af: WNL
geldt als een grote talentenpool voor de NPO en alles
daarbuiten.

Gedurende de evaluatieperiode heeft WNL daarom
getracht alle stakeholders rond en in de publieke
omroep mee te laten denken over een meer
toekomstbestendige inrichting van ons bestel. WNL
verdient met zijn liberaal-conservatieve missie en
werkwijze binnen een werkelijk pluriform bestel zonder
meer een plek. Omroep WNL vult een belangrijk gemis
aan.

Waar het gaat om intern en extern toezicht werkte WNL
zich eveneens uit tot een “best case”. De omroep heeft
door de jaren heen zich laten zien als een onafhankelijke
omroep, die als bijna enige geen mega-salarissen kent, en
steeds een voorbeeld heeft willen zijn waar het gaat om
good governance, met een zware raad van toezicht en een
betrokken ledenraad.

De omroep zou, zeker gezien de nog steeds bestaande
onevenwichtigheid, daarbij tevens de kans moeten
krijgen om geleidelijk aan door te kunnen groeien,
zodat een moderne NPO kan rekenen op het breedst
mogelijke draagvlak.

WNL mag gelden als een “nieuwetijdse omroep” die niet
denkt vanuit vooraf gestelde garanties, maar vanuit het
benutten van kansen en samenwerking met de NPO.
Het doel is wederzijdse verbetering en stimulering. Tot de
nieuwe tijd behoort echter ook een zeer sterke afkalving
van het aantal leden van het publieke bestel, met alleen
al een miljoen leden die in drie jaar vertrokken. De
ledencriteria lijken zelfs voor gevestigde (fusie-)omroepen
geen tien of vijftien jaar meer houdbaar.

Tot slot: Een samenwerking zoals WNL opbouwde
met Omroep MAX - waarin identiteit, inhoud van
programma’s en programma-ontwikkelingen - strikt
gescheiden zijn van de mogelijke “shared service”
is een vondst. Het zou een blauwdruk kunnen zijn
voor maximale efficiency, met behoud van identiteit
en pluriformiteit in ons bestel. Het voorkomt
identiteitsvervaging en -crises, zoals bij eerdere
omroepfusies.
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Ambities van WNL

Omroep WNL is een ‘nieuwetijds’ omroep,

WNL kwam het bestel in een uiterst woelige dynamiek.
Tegelijk met de opbouw van de aspirant-omroep WNL
bouwde ook de NPO zich in hoog tempo op als het centrale
merk. De NPO werd het grote merk, en volgens sommigen
ging het zichzelf bijna gedragen als omroep. De NPO deed
wat eerder de omroepen deden.
Al die eigen avondjes van de AVRO, TROS, KRO of NCRV
op radio en tv werden niets minder dan een weekje
NPO. En dat hoofdmerk werd steeds sterker geladen, de
toeleveranciers raakten naar de achtergrond.

die barst van ambities, werklust en
ondernemingszin. Met als kerndoel dat de brede
liberaal-conservatieve stroming bij de NPO goed
wordt vertegenwoordigd.
Met ‘nieuwetijds’ doelt WNL ook op een andere visie op het
publieke bestel. Om die nieuwe tijd uit te kunnen leggen,
is een blik op de oude tijd noodzakelijk. Het heeft alles
te maken heeft met het bestaansrecht van WNL en de
kansen voor de toekomst.
Dat bestel heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt,
door de jaren heen. Meer zenders. Horizontaal
programmeren. Meer coördinatie door de NPO. Een minder
vanzelfsprekende geldstroom voor omroepen. Minder
zeggenschap. Minder garanties.

Nieuwe spelers
Binnen dat weekje NPO mochten omroepen programma’s
leveren. Maar zij kregen tegelijkertijd te maken te maken
met een groeiende belangstelling bij de NPO voor
producties van commerciële producenten, die hiervoor
een stevige lobby voerden. Het ging tenslotte om hun
bedrijfsbelang.
Aanvankelijk betraden die het publieke domein met door
loterijen gesponsorde spelshows. Die spelshows werden
door de omroepen ingekocht, want dat bleek lucratief. Er
kwam subsidie en óók nog eens sponsoring op binnen.
En Nederland leek te smullen van al die producties uit de
studio’s van Joop van den Ende. Gezellig, massaal, mooie
prijzen, charmante presentatoren.
Commerciële producenten breidde zich al snel uit tot
andere programma’s. Creatieve makers van omroepen
begonnen voor zichzelf. Ze richtten eigen productiehuizen
op, niet zelden met een mooie deal op zak van de omroep
die zij zojuist hadden verlaten.

Oude en nieuwe tijd
Oudere omroepen, die al bijna een eeuw of in elk geval
decennia, gesubsidieerde mediaverenigingen zijn, moeten
nog steeds wennen aan die sterk veranderende rol.
Waren ze voorheen heer en meester over alles wat zij
voortbrachten, nu zijn ze onderdeel van een centraal
publiek mediamerk, de NPO.
Met ideeën moeten ze met de pet in de hand langs bij
zendermanagers. Is het iets? Of niets? En waarom dan
niet? Vertrouwde programma’s komen bloot te staan aan
kritiek. Niet zelden wordt het bestaansrecht van al jaren
gekende tv- en radiotitels ter discussie gesteld. Dat levert
vanzelfsprekend pijn op. Of een gevoel van centralisatie,
afkalving en teloorgang.

WNL
ziet zichzelf
als omroep
van
‘de nieuwe
tijd’
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Er kwamen studioprogramma’s, onderzoekende
programma’s, reisprogramma’s, spelprogramma’s,
dramaseries, soaps, kennisquizen. De markt leek
opmerkelijk creatiever dan de werknemers in de kantoren
van de omroepen. Maar omdat zij zich de baas waanden,
werd er met graagte ingekocht. Het was een klassieke val:
de toeleveranciers werden beter, sneller en slimmer dan de
omroepen zelf.

Beursnoteringen en overnames
In de afgelopen tien jaar heeft de mondialisering van
de televisiewereld geleid tot het massaal opkopen van
(ook Nederlandse) producenten door internationaal
beursgenoteerde bedrijven. Tal van creatieve makers
werden veelvuldig miljonair en enkelen zelfs miljardair. Hun
‘formats’ kwamen internationaal op de markt, en vanuit
andere landen overspoelden elders opgekochte formats
weer ons land.
En daar stonden de oude omroepen, in een tijd waarin zij
in aantal fors waren gegroeid. Met marketing en cadeaus
hadden ze hun ledenbestanden - het criterium voor
subsidie - tot enorme hoogte weten op te pompen.
Maar hun bestaansrecht als wederverkopers werd steeds

“De publieke omroep is
drie keer de Volkskrant”,
verzuchtte toenmalig
NPO-baas Henk Hagoort
in 2008, een CDA’er.

vaker ter discussie werd gesteld. Waarom waren zij er
eigenlijk nog? Konden het aantal niet worden uitgedund,
door te fuseren? Het werden zo wel heel veel directeuren.
Met veel ruzie ook.

identiteit. Want, zonder identiteit - wie of wat waren we
dan nog?

Van geloof naar identiteit
Binnen dat herontdekte ‘unieke’ Nederland groeide ook
een hernieuwd besef dat in ons land een brede liberaalconservatieve stroming bestaat, net zoals massieve linksprogressieve stroming. Misschien wel dankzij mensen als
toenmalige Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs, die dit
vanuit zijn gevoel deze constatering wist om te zetten in
actie.
Natuurlijk zullen weinig mensen het gelijk beseffen, of
zichzelf zo benoemen: liberaal-conservatief. Maar de
Ikea loopt in het weekend vol met liberaal-conservatieve
burgers.
Het leidde tot een grote wezensvraag over de publieke
omroep. Als het uiteindelijk toch weer ging om identiteit en
vertegenwoordiging: Hoe kon het dat de publieke omroep
alleen door de laatste groep (links-progressief) leek te
worden bevolkt? Hoe zat dat eigenlijk met al die omroepen?

Onvrede over het bestel
WNL komt óók voort uit onvrede over dat publieke bestel.
Al die makers, producenten en omroepen bij elkaar, ze leken
wel vergeten te zijn waarom zij subsidie ontvingen. Publieke
omroepen lieten in de jaren ‘90 en ‘00 hun ideologische
veren vallen. Ze sloegen nieuwe wegen in, zochten hun
weg in vermaak en spel, en lieten de journalistiek over aan
een links-progressieve gemene deler. Die redacties waren
zelfstandige eilanden, ver bij de directies vandaan.
Het begon op te vallen. “De publieke omroep is drie keer de
Volkskrant”, verzuchtte toenmalig NPO-baas Henk Hagoort
in 2008, een CDA’er. En daar begon in feite de nieuwe tijd.
De toen nog grootste centrum-rechtse krant De Telegraaf
pakte de handschoen op en voerde actie voor een nieuwe
“identiteitsomroep”. Eentje die een grote stroming diende
te vertegenwoordigen, die deze krant kende onder zijn
eigen lezers, maar ook onder die van Elsevier, AD of de
regionale kranten.

Waren dat ineens allemaal “moderne mediabedrijven”,
allemaal de ontzuiling overleefd, maar die beslist
niet wilden worden gezien als
conservatief? Allemaal moderne
Volkskrant- en NRC-lezers, zeer
begaan met de culturele wereld.
Met een afkeer van het grote
geld, vervuilende bedrijven, snelle
ondernemers, autorijders en andere
woekeraars met geld, grondstoffen
of milieu.
Toevallig wel net de wereld waar
het geld wordt verdiend voor de
publieke omroep. Het proces
versterkte zichzelf. De medewerkers
die er anders tegenaan keken
zagen hun kans schoon en gingen
commercieel, bij producenten of de
nieuwe, snel groeiende commerciële
tv-stations.

Verweesde stroming
De hardwerkende burger die hecht
aan traditie met - naar typisch
Nederlandse aard - behoorlijk
liberale opvattingen, daar ging
het om. Zij staan voor de brede
liberaal-conservatieve stroming.
En dat was totaal anders dan waar
bijvoorbeeld de VARA voor stond, of
de links-progressieve gemene deler
die was ontstaan bij de publieke
programma’s.
Het was een stroming die verweesd
was geraakt in het publieke bestel.

De Ikea loopt
in het weekend
vol met liberaalconservatieve
burgers.

Het is een geschiedenis in een
notendop. Het ontstaan van WNL
is echter symptomatisch. Voor de ontwikkeling van de
samenleving en voor de ontwikkeling van de publieke
omroep.
Het is een van de eerste signalen die wijzen op bezinning
op identiteit. Het wegvallen van landsgrenzen in Europa,
groeiende migratiestromen, de overheveling van
bevoegdheden naar Brussel - wat maakte de Nederlander
nog een Nederlander? Toenmalig kroonprinses Maximá
keek er zelfs met verwondering naar: “De Nederlandse
identiteit bestaat niet”, liet ze zich ontvallen.
De reactie was overweldigend: Niet? Die bestond wel! De
verzuiling was dan wel ten einde, maar wat kwam ervoor in
de plaats? Geleidelijk ontstond een herbezinning op onze

64

Nieuwe tijd
WNL voerde in de nieuwe tijd identiteit mee in zijn vaandel,
maar op een nieuwe wijze. In zijn programma’s wil de
omroep toegankelijk zijn voor alle kijkers.
De omroep kiest zijn liberaal-conservatieve toon door zich
op thema’s te profileren, daar waar het verschil kan worden
gemaakt: politiek, economie, veiligheid en identiteit. Op
die punten is er een waterscheiding tussen links en rechts,
tussen progressief en conservatief. Doel is dat de liberaalconservatieve burger zich bij de publieke omroep “niet als
vreemd” voelt behandeld.

65

JAARVERSLAG 2018

Spel, spanning of vermaak zijn niet
de “witte vlekken” binnen de NPO die
WNL ziet. Wel is er nauwelijks grondig
onderzoek naar grote politieke
dossiers, de economische basis van
ons land, mensen die dag en nacht
werken aan onze veiligheid, hoe we zelf veilig zijn in de
openbare ruimte, of hoe wij en anderen tot opvattingen
komen. Angst voor saai, te weinig kijkers, moeilijke
onderwerpen drijven omroepen en zeker producenten altijd
naar gemakkelijker successen.
Wat lastig en ingewikkeld is, is moeilijker te bevechten. Het
kost meer tijd. En bij bedrijven weten: tijd is geld.

Bijdragen aan vrije opinie
Waarom is er bij de publieke omroep zo weinig plek
voor liberaal-conservatieve opinie, als het gaat om
economie, welvaart, de effecten van migratie, integratie,
internationalisering, islamisering, klimaatmaatregelen of
onze Nederlandse identiteit? Op die punten van vrije opinie
wil WNL dus graag bijdragen.
Tegelijkertijd is WNL ‘nieuwetijds’ omdat zij niet denkt in
rechten maar kansen, en daarbij opereert, zoals eerder
gezegd, als een productie-omroep. De omroep wil graag
zijn programma’s en ideeën aan de NPO verkopen op basis
van een goed idee, een goede uitwerking en de laagst
mogelijke prijs.
Gewoon volgens het principe van concurrentie op inhoud,
uitwerking en prijs - zoals het in de gewone wereld ook
gangbaar is. “Recht op weinig, kans op veel’ - het is al jaren
het adagium bij WNL.

Foto: NPO - Michel Schnater

“Recht op weinig,
kans op veel” het is al jaren
het adagium bij
WNL.

is daarmee een van de eerste
“productieomroepen” binnen ons
bestel. Met een ideële grondslag
wordt gezocht naar mogelijkheden
om programma’s aan te dragen, die
de publieke omroep versterken.

Foto: NPO - Michel Schnater

Martijn van Dam, bestuurslid NPO

WNL zou kunnen bijdragen
aan de bezuinigingen
door meer te produceren
voor de NPO, omdat deze
productieomroep dat kan
en wil tegen de laagst
mogelijke kosten.

Frans Klein, directeur NPO

De omroep WNL is ‘nieuwetijds’ omdat zij duidelijk geen
politiek pamflet wil afgeven. De omroep biedt een venster,
waardoor naar de werkelijkheid kan worden gekeken.
Politici en kijkers van linker- en rechterzijde zijn welkom. Ze
worden zelfs uitgedaagd om met elkaar het gesprek aan te
gaan.

Optimale verhouding NPO

Trots en meebetalen

Nieuwetijds is ook dat WNL zoekt naar een optimale
verhouding tot de NPO. Dit centrale publieke merk is niet
slechts een gegeven, maar in tijden van een versplinterd
media-aanbod ook noodzaak. Bij oudere omroepen wordt
dit nog niet zo ervaren. Echter, een onherkenbare publieke
omroep met een uitdovend bereik, is het begin van een
razendsnel einde van het bestel.
Een optimale verhouding zoeken, betekent dat NPO en
omroepen elkaar versterken en verbeteren. In het geval
van WNL hoort deze omroep graag hoe het beter kan.
Net zoals de omroep zaken aanvoert die bij de NPO

De rol van WNL is dan dat die gesprekken wel worden
gevoerd op de thema’s, waarop de liberaal-conservatieve
stroming zit te wachten. Werk, welzijn, veiligheid, gezond
verstand - en vooral trots mogen zijn op eigen land en
(economische) prestaties. De meest gestelde vraag aan de
overheid en bestuur: En wie betaalt dat allemaal. Wij? Een
kritische blik op overheid en bestuur.
De oude tijd waarin omroepen heer en meester waren,
heeft WNL nooit gekend. De omroep is van meet af aan
pragmatisch geweest in het zoeken naar kansen. WNL
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WNL als aannemer

Zo bezien kan WNL uitgroeien tot een onmisbare pijler, die
zorgt voor maximaal draagvlak van een kosteneffectief
publiek bestel. Het is geen geringe ambitie, begrijpen wij.
Maar zonder grote ambities heeft WNL ook weinig in het
bestel te zoeken.

Daarmee is de ambitie van WNL duidelijk gesteld. De
ontwikkeling en productie van programma’s voor de NPO
wil Omroep WNL graag als aannemer binnenhalen.
Voor 2019 wil WNL de lopende programmering sterk
houden, zowel dagelijks, wekelijks als in series. Ook is een
belangrijke ambitie het goed voorbereiden van de transitie
naar een nieuwe concessie. Belangrijk voor WNL zijn:
• Dagelijkse actualiteit en redactievoering
• Wekelijkse opinie en debat
• Verdieping door onderzoekende series op gebied van
politiek, economie, veiligheid en identiteit
• Het zoeken naar momentum met documentaires en
onderzoeksjournalistiek
• Samenwerking met publieke instellingen en
maatschappelijke organisaties
• Verbinden van platformen televisie, radio en internet bij
het aanbod van eigen journalistieke onderwerpen.
De omroep is daarbij een min of meer gespecialiseerde
aannemer, die een integrale aanpak nastreeft.
WNL houdt in zijn portfolio rekening met de liberaal-conservatieve stroming (even noodzakelijk als badkamer en toilet voor
de NPO). De omroep werkt vanuit begrijpelijke thema’s. Maakt
toegankelijke programma’s voor alle kijkers. En committeert
zich daarbij aan het gezamenlijk belang van de NPO, en concurreert op prijs en kwaliteit met de overige aannemers.

Daarmee is de omroep circa 40 tot 50 procent goedkoper
dan bijvoorbeeld een buitenproducent,” schreef WNL aan
de NPO.
Met andere woorden. Door meer concurrentie te
bevorderen en te belonen, zou de publieke omroep met
gelijkblijvende middelen aanzienlijk meer kunnen besteden.
En de NPO zou er inhoudelijk profijt van hebben.
“Het vervangen van duurdere programma’s door
kostenefficiënt gemaakte programma’s van WNL is de
meest voor hand liggende bezuinigingsstrategie. Die
strategie zal bovendien effect zal hebben op andere
aanbieders. Ook zij zullen kosten verlagen, om aanbod te
mogen leveren. Bij een race to the bottom heeft de NPO
belang bij kwalitatieve prijsvechters. Die neerwaartse
prijsdruk vraagt wel om enige transparantie omtrent de
kosten van programma’s - zonder daarbij concurrentieeffecten teniet te doen. Een geraamd bedrag wordt dan
immers al snel het offertebedrag.”

Concurrentie op kwaliteit en prijs
“De belangrijkste bezuiniging op het NPO-budget vanuit
WNL gezien is meer concurrentie. WNL zou kunnen
bijdragen aan de bezuinigingen door meer te produceren
voor de NPO, omdat deze productieomroep dat kan en
wil tegen de laagst mogelijke kosten. WNL rekent geen
BTW, geen producersfee, rekent niet met een winstmarge,
en rekent geen verborgen marges en overheadkosten.

Foto: NPO - Michel Schnater

aanbevelingswaardig zijn. Dat zijn er flink wat.
Zoals het koesteren van verschillen, de bevordering van
concurrentie en competitie. Ook omdat die een groter
politiek en maatschappelijke draagvlak oplevert. Er
ontstaat meerwaarde. Zowel in creativiteit, als in meer en
diverser aanbod. Value for money - wie wil dat niet? In de
gesprekken over bezuinigingsrondes heeft WNL dit ook
aangegeven.

WNL wil programma’s
graag als aannemer
produceren

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter NPO
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Blik op 2019

Elk jaar schrijven we opnieuw: “Spannende
tijden, maar in elk geval niet saai!” Het jaar
2019 lijkt een kanteljaar te worden voor de
publieke omroep. Ten tijde van het schrijven
van dit jaarverslag wordt diep nagedacht over
een nieuwe inrichting van het bestel, en een
toekomstvisie die daarbij hoort.
Belangrijk is het hernieuwd besef van identiteit en
vertegenwoordiging bij de NPO, dat in de huidige coalitie
van VVD, CDA, CU en D66 diep wordt gevoeld. Dat betekent
ook een nieuwe blik op de rol van omroepen en NPO.
Als hiervoor al beschreven is een deel van de zoektocht
ook gericht op de legitimiteit van de deelnemers aan het
publieke bestel (voorheen alleen getoetst bij intreding,
en daarna uitsluitend nog via
ledenstand) en de balans tussen
omroepen onderling. En daar komt
dan de verdeling van taken en
bevoegdheden van de NPO bij,
alsook van de twee taakomroepen
NTR en NOS. Of dit er inderdaad
twee moeten zijn, is nog onduidelijk.

Opgeblazen proporties

Voor WNL is
van belang of
de ledencriteria
vervallen of
zullen worden
bijgesteld.

De eerder welhaast tot
extreme proporties opgeblazen
ledenomroepen, lopen inmiddels in
hoog tempo leeg. Steeds nadrukkelijk
dringt de vraag zich op hoe
omroepen zich kunnen beroepen op
“een bestaansrecht”. Wat is dat dan
voor een recht? Alleen op basis van
een snel slinkend ledenbestand? Als
de ontkerkelijking voort dendert, kan dat bestaansrecht dan
nog wel een kerkelijke stroming zijn? En hoe laat een omroep
dan zijn verbinding zien met die stroming? En hoe uit zich
dat in een waardevolle bijdrage aan het publieke bestel?

De groei van de NPO als bovenmerk,
de minder grote bereidheid te
“verenigen” die een algemene trend
laat zien - het effect is dat een
ooit goed bedoelde ledendrempel
in feite onhaalbaar is geworden.
De drempel belemmert nu dat de
NPO kan meebewegen met de
samenleving.
Het bestel raakt erdoor in een freeze, er treedt een
verlamming op. Zonder wetswijziging stolt het publieke
bestel in de situatie van kort voor of rond de eeuwwisseling.
Dat bedreigt het draagvlak van het publieke bestel. En een
tanend draagvlak raakt al na enkele jaren de bereidheid om
bij te springen op financiering, als de reclame-inkomsten
dalen zoals de trend is. Het is daarmee slecht voor de NPO
en voor de omroepen.
WNL rekent op een verlaging van de ledencriteria. Zonder
zal omroep onherroepelijk verdwijnen. Het kabinet lijkt
ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag hier geen
voorstander van.
Alleen al de richting die de minister kiest, is bepalend
voor de ontwikkeling in 2019. Een voorspelde dood werkt
onmiddellijk vooruit. WNL zal dan door de NPO worden
opgegeven, en feitelijk per direct niet meer meedoen.

In 2019 en 2020, en met ingang van de nieuwe concessie
vanaf 2021, zal het bestel vermoedelijk in zijn aard niet
revolutionair veranderen. Maar wel zal de aanzet gevoeld
gaan worden voor een andere, betere balans, die tot een
politiek besluitvormingstraject leidt. Die besluitvorming lijkt
door minister Arie Slob (ChristenUnie, Media) vanaf voorjaar
2019 te worden ingeluid.
Voor WNL is van belang of de ledencriteria vervallen
of zullen worden bijgesteld. In de huidige Mediawet
moeten nieuwe omroepen doorgroeien tot minimaal
150.000 leden. In deze tijd is dat voor geen enkele nieuwe
omroep mogelijk gebleken, hoe legitiem de aard of het
bestaansrecht ook is.
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Goed vooruitzicht

en aandacht” relatief zeer gering zijn, in het licht van het
totale beeld van mogelijke bezuinigingen. Programma’s en
redacties zullen dan altijd nog kunnen worden beëindigd, of
door andere omroepen overgenomen.

Foto: NPO - Michel Schnater

Voor 2019 heeft WNL een goed vooruitzicht op zijn
lopende programmering, zo lijkt het. In elk geval tot
aan 2020 kan de omroep rekenen op zijn kerntitels
Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag. Tevens heeft
de omroep een aantal nieuwe titels in het schema staan
van NPO1, NPO2 en NPO3.
Het gaat om nieuw ontwikkelde en reeds opgenomen
programma’s als Misdaad College (mei, juni) en Langs
Romeinse Wegen (februari, maart) en de documentaire
Reis van de Vlag (mei). Het betreft ook nieuwe bestellingen
van eerdere series, zoals De Opvolgers ( juli), Zaak van je
Leven (september), Hufterproef (september) en mogelijk
Haagse Lobby (november).
Voor radio staan in 2019 de programma’s WNL Op
Zaterdag, WNL Opiniemakers, WNL Haagse Lobby vast in
het schema op NPO Radio 1. Ook zijn er ten tijde van het
schrijven van dit jaarverslag al twee podcast-series besteld.
De dagelijkse late-late night ‘T Wordt Nu Laat staat op
NPO Radio 2 op schema.

Dit beeld is overigens niet wat WNL in dit jaarverslag wil
uitstralen. De omroep presteert al jaren boven verwachting
goed. WNL wordt door politiek, NPO en collega-omroepen
gewaardeerd en geaccepteerd.
De vooruitblik op 2019 van WNL is als de aard van deze
liberaal-conservatieve omroep. Positief, vol ambities en met
ondernemingszin.

Wat hebben we daarvoor nodig
Met zo rond de 50 FTE aan personeel gaan we ook
2019 een heel eind komen is de verwachting nu.
Daarbij zijn de investeringen laag en kunnen we de
gewone bedrijfsvoering financieren uit de lopende
begroting. Voor 2019 worden geen omvangrijke
investeringen verwacht in vaste activa. Begin
2019 zijn de bijdragen voor de organisatiekosten
en de in de voorraad opgenomen producties
ontvangen waarmee op de korte termijn sprake is
van voldoende liquiditeit om aan alle verplichtingen
te voldoen. Echter, 2019 is het jaar waarin er
vanuit WNL veel effort gestoken gaat worden
in ledenwerving. Dit gaat interen op de overige
reserves. Een goede liquiditeitsprognose is
daarmee essentieel en is opgesteld. De solvabiliteit
ultimo 2018 bedraagt 41%, voor 2019 wordt een
afname van de solvabiliteit verwacht doordat een
negatief resultaat van € 0,7 miljoen is begroot.

2020 wordt schakeljaar

Toekomstvisie

Hoe de minister
een bestel met
WNL ook zal willen
inrichten, het
verlaten van de
aspirant-status
zal budgettaire
gevolgen hebben.

Gijs van Beuzekom, NPO2

omroep zal dan de positie van
‘een procent’ achter zich laten en
grotere positie kunnen innemen.
Dit klinkt dit als roulette: valt het
balletje op rood of op zwart? WNL
gaat uit van een voortzetting van
de omroep.
Deze inschatting komt voort uit “de
temperatuur” in de coalitie. Ook de
acceptatie van collega-omroepen
speelt daarbij een rol. Die stelden in
december 2018 in een unanieme
gezamenlijke verklaring, dat voor
de huidige nieuwe omroepen
plek moet zijn bij 50.000 leden.
Voor de fusieomroepen dient het
criterium dan verlaagd te worden van 200.000 (150.000
plus 50.000) naar 150.000, gelijk aan de zelfstandige
omroepen.
De NPO pleitte in januari 2019, bij monde van
bestuursvoorzitter Shula Rijxman, zelfs voor een algehele
afschaffing van ledencriteria. Omroepen die in het bestel
zitten, mochten van haar blijven. Daarna dient het bestel te
worden gesloten voor andere nieuwkomers. Deze variant
werd door de coalitiepartijen als te vergaand bestempeld.

Een toekomstvisie waarin WNL
meedoet zal juist een positief effect
hebben, zo is de verwachting. De
NPO zal deze omroep beschouwen
als een toekomstige deelnemer.
In dat geval zal dit als gevolg hebben
dat WNL de aspirant-status na 2020
achter zich laat. Bij deze status
hoort een garantiebudget van 0,3
procent van de totale NPO-middelen.
Zoals in dit jaarverslag is te lezen,
heeft WNL door eigen producties
en inzet dit aandeel ruim te weten
verdriedubbelen.
Hoe de minister een bestel met
WNL ook zal willen inrichten, het verlaten van de aspirantstatus zal budgettaire gevolgen hebben. Vrijwel zeker zal
dit budget niet kleiner worden, maar eerder groter. Met
het wegvallen van fusie-bonussen voor de fusieomroepen
en een nieuwe budgettaire ordening komt het budget in
garantie uit boven het huidige.

Dat maakt dat WNL in 2019 enerzijds rekening moet
gaan houden met een liquidatie in 2020, of zich juist moet
voorbereiden op een aanzienlijke opschaling. Immers, de

Foto: NPO - Michel Schnater

Suzanne Kunzeler, NPO3

Dit voorjaar zullen echter de plannen voor 2020 met
de NPO worden besproken voor televisie en radio. Juist
dit jaar is een schakeljaar tussen de beoogde beide
concessieperioden. Voor WNL is het een cruciale vraag of
zij de NPO kan overtuigen om rekening te houden met een
groeiscenario voor de omroep.
Het kwalitatief op sterkte houden van de journalistieke
redactie van WNL is noodzakelijk om de sprong naar een
grotere positie te kunnen maken. WNL dringt met die
reden aan op “zorg en aandacht” van de NPO. Dit om te
voorkomen dat er bij mogelijke bezuinigingen in 2020 niet
wordt gesnoeid in juist de takken die een jaar later verder
zouden moeten gaan uitbotten.
Ook heeft WNL de NPO voorgehouden dat bij een
onverwacht negatief scenario de kosten van deze “zorg

Jan-Willem van Engelen NPO Radio 2
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Laurens Borst, zendermanager NPO Radio 1
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Jurre Bosman, directeur NPO Radio
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Ontwikkeling
en redactie

De afgelopen twee jaren bevindt WNL zich

deel van de redactie werkt noodgedwongen op tijdelijke
contracten.
De redactie van WNL werkt op een integrale wijze. Er
wordt gewerkt aan alle mediatypen tegelijk: radio, televisie,
webcontent. Aan een dagelijks programma, wekelijkse
programma’s, of aan eigen onderzoekseries. Behalve
de meer all-round redacteuren heeft WNL ook enkele
specialisaties ontwikkeld, een soort mini-clusters. Het gaat
dan om journalisten die met name gespecialiseerd zijn in
politiek, economie of veiligheid.

in een optimum, wat betreft het maken van
programma’s met een relatief bescheiden
redactie. WNL maakt een fors aantal
journalistieke programma’s, die vragen om
goede journalisten.
Met veel tijd en nog meer energie is het gelukt de omroep
driemaal groter te laten zijn, dan waar de omroep recht op
had. Daarmee lijken voorlopig de grenzen bereikt van wat
nu mogelijk is. In de huidige wettelijke positie ziet de NPO
niet veel mogelijkheden voor WNL voor een ongebreidelde
verdere groei.
“We kunnen WNL binnen de NPO drie maal zo groot laten
worden. Maar tien maal zo groot gaat binnen de huidige
kaders niet”, liet televisie-directeur Frans Klein van de
NPO in 2018 weten. Om die reden is het voor WNL ook
noodzakelijk dat de wetgever kiest voor een verruiming van
die mogelijkheden.

Menselijk kapitaal
Er is daar door WNL jong talent vergaard, die in hoog
tempo een groot aantal onmisbare vaardigheden hebben
kunnen vergaren. En voeling hebben gekregen met het
andere geluid van WNL; hoe zij de liberaal-conservatieve
burger voor ogen dienen te houden bij de keuze van gasten,
onderwerpen en invalshoeken. Dat is een groot menselijk
kapitaal voor een omroep in ontwikkeling.

Plafond in ontwikkeling
De omroep hoeft niets te “krijgen”, maar kan zich met een
kunstmatig plafond nu ook niet goed verder ontwikkelen.
In 2018 en 2019 raakte de bestaansvraag, of ontbrekende
garantie, ook de redactie van de omroep. Het grootste
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“We kunnen WNL binnen
de NPO drie maal zo groot
laten worden. Maar tien
maal zo groot gaat binnen
de huidige kaders niet”
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garanties kan WNL bieden op werk? Gaat de omroep echt
een nieuwe concessie in, of wordt 2020 het jaar waarop het
licht uitgedaan moet worden? Garanties zijn er ook in het
voorjaar van 2019 niet.

Deze carrièrestappen zijn
niet alleen een bevestiging
van kwaliteit.
Ook maakt het duidelijk dat
werken bij WNL geregeld
heel mooie perspectieven
kan opleveren, zowel intern
als extern.

Sterren weggekocht
Mutaties in het personeelsbestand zijn overigens niet altijd
negatief. Zo maakten diverse redacteuren en presentatoren
in 2018 een mooie stap in hun verdere carrière. Iets wat hen
door de leiding bij WNL altijd ook zeer wordt gegund.
Deze carrièrestappen zijn niet alleen een bevestiging van
kwaliteit.
Ook maakt het duidelijk dat werken bij WNL geregeld heel
mooie perspectieven kan opleveren, zowel intern als extern.
Het is een mooi extra motief om bij de omroep te willen
werken, of te komen werken.
Dat Eva Jinek haar eerste talkshow kreeg bij WNL, lijkt
lang geleden. Maar pas recent tekende ze, naar verluidt,
na drie jaar een nieuw contract bij haar nieuwe werkgever.
Hetzelfde geldt voor Merel Westrik, die via WNL een fraaie
stap maakte om de anchor te worden van het avondbulletin
van RTL Nieuws.
In navolging vervolgden in 2018 drie presentatoren van
Goedemorgen Nederland hun loopbaan elders. Vivienne
van den Assem kreeg een prachtig contract bij RTL.
Leonie ter Braak bemachtigde een fraai contract bij het
bedrijf van John de Mol, SBS. En Roos Moggré kreeg een
aantrekkelijke aanbieding van AVROTROS voor presentatie
van actualiteiten op radio en televisie.
Ook vanuit de redactie werden er een aantal mooie
carrièrestappen gemaakt naar andere werkgevers. Een
deel betrof het mensen die weliswaar goed opgeleid maar
zonder journalistieke vaardigheden bij WNL begonnen, maar
vanwege hun opgebouwde ervaring kansen kregen (en
namen). WNL is trots dat de omroep zo’n kweekvijver is van
talent voor publieke en commerciële zenders.

Rem door angst bezuiniging

De tijdelijke contracten zijn hiervoor een bedreiging. Bij
de omroepen is er een mogelijkheid om vier jaar lang een
tijdelijk contract af te sluiten. Daarna dient de vraag van
een vaste aanstelling zich aan. Dat leidt tot een enorm
dilemma, bij een omroep die het sterk moet hebben van een
specifieke groepsmentaliteit en omroepcultuur.

Afgelopen jaren deed WNL zijn uiterste best om series met
name in de zomer te produceren of te researchen. Zulke
werkgelegenheid is echter afhankelijk van het verkopen
van zulke series, en daarbij was 2018 geen onverdeeld
goed jaar. De NPO stond op de rem in afwachting van
bezuinigingen, en een gevoelde angst hiervoor.
Wanneer een vaste aanstelling niet haalbaar is, moet
er bij wet minimaal zes maanden afscheid genomen
worden van een journalist of producer. Daarmee verdwijnt
een hoop talent bij WNL. Opgeleid talent stroomt dan
door naar andere zenders en omroepen. Voor WNL is dit
kapitaalvernietiging.
De onzekerheid rond contracten werd in 2018 sterker
voelbaar, en zal ook in 2019 een bron van zorg zijn. Welke

WNL is dan ineens een omroep met een onzekere horizon,
met een onzekere toekenning van vaste programmering,
en met een sterk seizoenskarakter. De NPO programmeert
tal van programma’s in de maanden mei, juni, juli en
augustus niet door, waardoor er zeker een kwartaal geen of
nauwelijks werk is.
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Nieuw talent opleiden
Het leidde er ook toe dat WNL zijn programma’s kon
versterken met nieuw talent. Bij Goedemorgen Nederland is
de presentatie nu in handen van Welmoed Sijtsma, Maaike
Timmerman, Nikki Herr en Lisette Wellens. Het programma
scoort ook dit seizoen weer hogere cijfers dan voorheen.
De politieke en economische redactie werd versterkt met
beginnende en ambitieuze journalisten, die inmiddels alweer
veel ervaring hebben opgebouwd in de parlementaire
journalistiek.
Op dit moment zijn bij WNL een kleine vijftig mensen
fulltime aan het werk op de programma’s. Ongeveer 20
procent heeft een vaste aanstelling, hetgeen in 2019 zal
groeien, tenminste als de omroep onderdeel kan blijven van
de publieke omroep, volgens dit kabinet.
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Rob Bauer

WNL
wall of
fame

Hans van Baalen

Hans Wiegel

Arendo Joustra

Arjan Bos

Cora van Nieuwenhuizen

Ed Nijpels
Özkan Akyol en Mona Keijzer
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Woord van de
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van WNL onderschrijft,

Met het bestuur sprak de Raad van Toezicht in 2018 ook
regelmatig over de strategie van WNL ten aanzien van
het behoud van de omroep binnen het bestel na de afloop
van de huidige concessieperiode. Aangedrongen werd om
politiek en overheid te overtuigen dat kostbare ledenacties
niet meer van deze tijd zijn en de omroepen vooral
gewogen dienen te worden op hun rol in een pluriform
publiek bestel.

met good governance tot achter de komma,
de richtlijnen van het Commissariaat voor de
Media. De Raad heeft daar in 2018 invulling aan
gegeven door zeer regelmatig met het bestuur van
WNL te spreken over onderwerpen als bestuur,
risicomanagement, compliance, integriteit, externe

Op basis van de controle door de externe accountant
kan worden geconcludeerd dat de beheersmaatregelen
effectief zijn ontworpen en dat het bestuur in
staat is om hoog-risicogebieden en potentiële
beheersingsvraagstukken aan te kaarten. De Raad van
Toezicht overlegt als onderdeel van de besprekingen
met de Directie over de belangrijke risico’s en
beheersmaatregelen. Op basis van de door de accountant
uitgebrachte management letter wordt uitvoerig ingegaan
op het risicomanagement. De Raad van Toezicht heeft
geconstateerd dat dit effectief gebeurt door het bestuur.
De Raad van toezicht van WNL wordt gevormd door
drie leden die een eigen expertise inbrengen bij een
evenwichtige beoordeling van het werk van het bestuur
van WNL. Graag wil ik mijn collega’s Fons van Westerloo en
Mirjam van ’t Veld danken voor hun inzet ter zake. Zij waren
aanwezig bij alle vergaderingen van de Raad van Toezicht
in 2018. Per 24 november 2018 is Miriam van ’t Veld
herbenoemd voor een nieuwe termijn van 4 jaar. De termijn
van Fons van Westerloo en mijzelf loopt tot 30 juni 2020.

verantwoording, leiderschap en diversiteit.

Centraal bij alle besprekingen met het bestuur van
WNL staat de vraag of WNL bij de invulling van de
programmering op radio, televisie en digitale media voldoet
aan het beleidsplan, op basis waarvan de overheid ooit een
zendmachtiging aan de aspirant-omroep heeft verstrekt.
Verder voert de RvT, in uitvoering van de werkgeversrol ten
aanzien van het bestuur, het beleid voor beloning van de
leden van het bestuur. Om het succes van de invulling van
de doelstellingen zo objectief mogelijk vast te stellen heeft
WNL een zeer uitgebreide zelfevaluatie laten uitvoeren met
behulp van onder andere het onderzoeksbureau Brinkhoff
Insights, Kijk- en Luisteronderzoek van de NPO en de
Stichting Kijkonderzoek (SKO).
Bij de zelfevaluatie is ook uitgebreid stilgestaan bij de naleving
van wet- en regelgeving en de redactionele onafhankelijkheid.
De Raad van Toezicht heeft in een tweedaagse bijeenkomst
met het bestuur deze zelfevaluatie besproken en is tot de
conclusie gekomen dat, op basis van gedegen onderzoek,
gesteld kan worden dat WNL programmatisch volledig aan
de verwachtingen en de opdracht van de Ledenraad en Raad
van Toezicht heeft voldaan.
Het bestuur van WNL omschrijft de politieke signatuur
van WNL als ‘vrolijk rechts’ om nogmaals te benadrukken
dat de liberaal-conservatieve benadering van WNL vooral
optimisme moet uitstralen, en een positieve houding ten
aanzien van de doelgroep waarop WNL zich richt. Die
liberaal-conservatieve stroming kan in de kern worden
samengevat tot ‘gewone hardwerkende mensen’.

Er is tijdens de vergaderingen in 2018 uitgebreid aandacht
besteed aan de onderwerpen die worden genoemd in de
Beleidsregel Governance (Commissariaat voor de Media)
en de Governancecode (Commissie Integriteit Publieke
Omroep). Zo is er een statutenwijziging voorbereid voor
2019 en zijn de reglementen aangepast aan de nieuwe
beleidsregel. Gezien de fase waarin WNL verkeert, zijn de
evaluaties van de RvT en bestuur verschoven naar een
meer passend moment bv. als de nieuwe erkenning van de
omroep zeker is.
Voor de nabije toekomst staat de vraag centraal hoe wij
onze bewezen bijdrage aan de pluriformiteit van de publieke
omroep in Nederland kunnen blijven waarmaken. De Raad
van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat het succes van
het professionele en enthousiaste team van WNL ook in de
nieuwe concessieperiode een bijdrage mag leveren aan het
succes van de Publieke omroep in Nederland.

De Raad van Toezicht ziet hierin de unieke rol die WNL
heeft in de pluriformiteit van de NPO. Uit de zelfevaluatie
blijkt eens te meer dat WNL een unieke stroming
vertegenwoordigt binnen ons publieke bestel. Ook
constateert de Raad van Toezicht met tevredenheid dat de
programmering van WNL bij een zeer groot publiek aanslaat.

Bas Eenhoorn, voorzitter Omroepvereniging WNL
Bas Eenhoorn
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Mirjam van ‘t Veld

Fons van Westerloo
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Omroepvereniging WNL

Sinds de Mediawet fusies tussen verenigingen verplicht
stelde, wordt het lidmaatschap van een omroep, in
steekproeven op nieuwe populaties en in de groep van
opzeggers, ook niet altijd begrepen. Een omroep voor een
“eigen” geluid wordt wel degelijk gewaardeerd, maar dat
hiervoor nog steeds leden nodig weten mensen vaak niet.
Velen denken dat het “zo toch niet meer werkt”.

van het publieke bestel. Zodra daar meer duidelijkheid over
bestaat zal WNL in overleg met Ledenraad en Raad van
Toezicht daarnaar handelen.

Strengere privacyregels

Het bestuur van de vereniging wordt sinds 2014 gevormd
door twee personen.

De omroepvereniging wordt gevormd door:
• Ledenraad
• Raad van Toezicht
• Bestuur

De omroepvereniging, die de programma’s
van WNL mogelijk maakt, heeft net als vele
verenigingen te maken met een ledenaantal dat

Nieuwe privacywetgeving is een nieuwe en grote
belemmering. Deze bemoeilijkt het contact opnemen met
(potentiële) leden. Zo mogen oudere databestanden niet
meer worden gebruikt. Bestaande leden die een verhuizing
niet blijken te hebben gemeld, kunnen niet langer in
andere bestanden worden opgezocht, ondanks dat zij nog
steeds gewoon een betalend omroeplid zijn. In de huidige
levendige woningmarkt is het aantal verhuizers elk jaar
aanzienlijk. Alle omroepen kampen met deze problematiek.
Nieuwe gefuseerde omroepen als BNNVARA, KRO-NCRV
en AVROTROS hebben nu nog voorlopig voldoende aan een
minimum van 150.000 plus 50.000 leden. In vergelijking
met WNL ontvangen zij tot 15 maal zoveel subsidie. Voor
de andere oude omroepen is dat ongeveer 8 maal. Met
de torenhoge opbouw in eerder jaren, door middel van
cadeaus, beschikken zij vooralsnog over een buffer.

zonder werving daalt. Al eerder signaleerde SCP
dat het verlies aan leden bij verenigingen een
trend is van afgelopen jaren, die vermoedelijk
niet zal eindigen.

Het ledenaantal van WNL is nog redelijk stabiel. Maar bij de
overige publieke omroepverenigingen voltrok de daling zich
razendsnel, zo blijkt uit de jaarverslagen. Het ledenbestel
daalde in vier jaar van 3,5 miljoen leden naar 1,9 miljoen,
aldus de NPO, en het einde lijkt niet in zicht. Meer dan twee
miljoen leden weg in de volgende concessie is realistisch.

Zeer sterke daling

• Bert Huisjes (secretaris)
• Robert Ablas (penningmeester)
Zij combineren die onbezoldigde functie met die van
directeur/hoofdredacteur en van zakelijk directeur. Huisjes
heeft een nevenfunctie: Hij is door de NPO benoemd als
toezichthouder in de Raad van Toezicht voor het mediamuseum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Na ampel overleg en met instemming van de Ledenraad en
de Raad van Toezicht kent WNL geen voorzitter. Secretaris
en penningmeester verdelen deze taken, in goed onderling
overleg. Bij een onverhoeds diepgaand verschil van inzicht
is voorzien in een “escalatiemogelijkheid” via de Raad van
Toezicht.
Door de organisatorische vereenvoudiging en de samenwerking met Omroep MAX heeft WNL gekozen voor een
zo efficiënt mogelijk bestuursmodel. Daarin zijn de directie
en het dagelijks bestuur samengevoegd, om zo dubbele
bestuurslagen in een kleine organisatie te voorkomen.

Een verplichte fusie van WNL met een andere omroep
is evenmin goed uit te leggen aan huidige en nieuwe
leden. Een deel van de huidige leden weet dat WNL op
dit moment al samenwerkt met Omroep MAX, het niveau
van redactie en programma’s uitgezonderd. Zelfs voor zeer
betrokken WNL-volgers (zoals de ledenraad) is het verschil
tussen ‘een tijdelijke partner’ en ‘echte partner’ een lastig
uit te leggen verschil. Het ledenbestand is immers ook
ondergebracht in een gezamenlijke administratie.

Vooral de gefuseerde omroepen AVROTROS, BNNVARA
en KRO-NCRV zagen de ledenaantallen zeer sterk dalen.
De laatste over de periode 2014-2017 zelfs met zo’n
honderdduizend leden per jaar. In de volgende concessie, na
2020, dreigen vijf omroepen onder de grens van 150.000
leden te komen, als deze trend zich doorzet.
Enorme absolute dalingen zoals
bij omroepen die fuseerden of
hun leden hebben gekoppeld
aan omroepbladen, is bij WNL
voorkomen. De Vereniging telde
eind 2018 bijna 50.000 leden. De
natuurlijke daling door overlijden
en opzegging, kan alleen worden
tegengegaan door continu geld te
steken in het op peil houden van het
ledenbestand.

De samenwerking met Omroep MAX heeft geleid tot
een lichte wijziging van de juridische en financiële
verantwoordelijkheid. Zo worden budgetten voor WNL
vanaf 2016 uitgekeerd aan Omroep MAX, terwijl de
beschikking over dit budget blijft liggen bij WNL. In de
bestuurs- en directie-overleggen alsook de zenderredacties
van de NPO is WNL zelf vertegenwoordigd.

Voorwaardelijk?

Het jaar 2019
staat in het
teken om het
ledenaantal
richting de 60.000
te brengen.

Het besteedbaar budget om leden
te werven is evenwel zeer beperkt
aanwezig in de vereniging, door
het wettelijke plafond waarop
er eigen vermogen mag worden
aangehouden. Het is zelfs geslonken.
Sinds omroepen geen BTW meer
kunnen verrekenen is dit bedrag om te besteden aan
externe marketing nog eens met 20 procent gedaald
(verval BTW-aftrek).

Ledenwerving gaat door

Een interne marketingafdeling
heeft WNL niet. In 2018 is
desondanks sprake geweest van
actieve ledenwerving, alsook een
inventarisatie en onderzoek naar
verbetering van ledenwerving. Ondermeer via digitale
kanalen en sociale media, maar ook via straatwerving en
callcenters. De resultaten zijn wisselend en kostbaar.
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WNL is vooralsnog een voorwaardelijk onderdeel van het
bestel. Zelfs politieke gasten, die bij WNL in programma’s
als Goedemorgen Nederland, WNL Op Zondag,
Opiniemakers of Haagse Lobby komen, realiseren zich niet
altijd dat WNL zo’n voorwaardelijk karakter heeft. Het jaar
2019 staat in het teken om het ledenaantal richting de
60.000 te brengen.
Een aantal van ruim 150.000 leden, zoals de huidige wet
voorschrijft, is voor geen enkele nieuwe omroep haalbaar, en
dus ook niet voor WNL. Dit zou miljoenen kosten. Zo’n forse
groei, in een bestel dat juist een tsunami aan vertrekkende
leden laat zien (ruim twee miljoen weg in 2021 of 2022),
is onrealistisch. Een min of meer stabiel ledenaantal in een
vereniging is al een enorm grote prestatie.
Ook eind 2018, begin 2019 was er nog geen zekerheid over
de visie van het huidige kabinet, wat betreft de inrichting
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Ledenraad
De ledenraad van WNL kwam in 2018 viermaal

bestand van ruim 100.000 leden extra te werven, vanwege de
zeer hoge kosten, al eerder als onmogelijk bestempeld.
In alle vergaderingen werd tevens stilgestaan bij de
ontwikkeling van de programmering op radio en televisie.
De ontwikkeling van nieuwe tv-programma’s werd positief
ontvangen.
Ook werd ingegaan op de ontwikkeling van een economisch
programma met WNL voor de NPO. Een dagelijkse
programmering op NPO Radio 1, zoals te horen was in de
zomer van 2016, wordt nog steeds node gemist door de
ledenraad.
Het dilemma van dure ledenwerving bleef gedurende alle
vergaderingen terugkeren.

bijeen, en enkele malen in een kleiner en
vertegenwoordigend commissie-verband
(financieel overleg).
Terugkerend thema was de verwachte invoering van een
nieuwe Mediawet en de gevolgen voor WNL. De ledenraad is
uitvoerig bijgepraat over de samenwerking met Omroep MAX
en is nauw betrokken bij de toekomstvisie van WNL.
In de vergaderingen werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag
hoe nu verder. In de ledenraad is een ledenjacht om een

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht van WNL kwam in 2018

De maximale zittingsduur van RvT-leden is vier jaar,
met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De
vergoeding van de RvT-leden bedraagt € 12.000 per jaar.
Daarbuiten hebben de leden van de RvT veelvuldig overleg
gehad met het bestuur over - met name - de overeenkomst
tot samenwerking en de kaders en formulering daarvan.
De nevenfuncties van de RvT-leden worden via de website
omroepwnl.nl (en vanaf 2017 op wnl.tv) openbaar gemaakt
en geactualiseerd

eveneens viermaal bijeen. De thema’s die veel
aandacht kregen in de Ledenraad kwam ook in
dit gremium uitgebreid terug.
De RvT bestaat uit:
• Dhr H.B. Eenhoorn (voorzitter)
• Dhr A.J.M. van Westerloo
• Mevr M. van ‘t Veld

De RvT-leden hebben geen financiële belangen, waaronder
beleggingen in ondernemingen of organisaties die een
direct dan wel indirecte relatie met WNL hebben. Er zijn
geen geschenken of giften ontvangen of gegeven door de
RvT die een waarde van 50 euro of meer bedragen.
De Raad van Toezicht zal in april 2019 vergaderen met
een externe accountant. Tijdens deze vergadering zal het
jaarverslag en het accountantsverslag worden besproken.

De competenties die zij in de Raad van Toezicht
vertegenwoordigen zijn als volgt:
• Dhr H.B. Eenhoorn (politiek-bestuurlijk/controlling)
• Dhr A.J.M. van Westerloo (politiek-bestuurlijk/media)
• Mevr M. van ‘t Veld (politiek-bestuurlijk)
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Risico’s
omroep
WNL
Risico’s Omroep
WNL
In een zo volledig mogelijk jaarverslag mag een

Operationele risico’s

analyse van mogelijke interne en externe risico’s

WNL heeft, voor een kleine omroep, veel (live-)uitzendingen
gedurende de week. We komen in een goede week op ruim
30 uitzendingen, zeven dagen per week. Het risico bestaat
dat de kans op storingen groter is dan bij een omroep die
weinig tot geen live-uitzendingen heeft.

niet ontbreken.

De directie van WNL onderscheidt vier risicocategorieën,
waarmee de omroep in zijn bedrijfsuitoefening rekening
mee moet houden.
• strategische risico’s
• operationele risico’s
• financiële risico’s
• risico’s op het gebied van wet- en regelgeving

Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne
beheersingsmaatregelen aanwezig:
• Een solide infrastructuur zoals goede verbindingen,
toeleveranciers die goed beschikbaar zijn en
studiofaciliteiten die hun eigen dynamiek hebben.
• Goede afspraken met toeleveranciers zijn daarom
onontbeerlijk.

Strategische risico’s

Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen zijn
de risico’s voortvloeiend uit het aantal live-uitzendingen
grotendeels afgedekt.
WNL acht dit risico LAAG. Indien dit risico zich toch
voordoet raakt dit de dagelijkse uitzendingen en daarmee
het imago van WNL. Het afgelopen jaar heeft dit risico
zich eenmaal voorgedaan, als gevolg van een grote
stroomstoring, waarbij alle media werden getroffen.

In dit deel van de concessie is WNL meer dan ooit
afhankelijk van een welwillende NPO om programma’s
geplaatst te krijgen op de radio- en televisiezenders.
Met nog slechts een gegarandeerd budget van 50 procent
van het totaal is het niet ondenkbaar dat WNL ook in de
nabije toekomst opnieuw gedwongen wordt om harde
keuzes in de programmering te maken, als daar hard op
wordt gestuurd. Gezien de resultaten in 2018 maar de
dreiging van bezuinigingen wordt de kans op dit risico voor
2019 als LAAG beoordeeld, in lijn met de risicobereidheid.

Door de nieuwe intekensystematiek kan het zijn dat
programma beslissingen lang worden uitgesteld óf juist dat
programma’s na toekennen heel snel geproduceerd moeten

worden. Dit heeft tot gevolg dat het risico kan ontstaan
dat de uitvoering van het personeelsbeleid minder goed
beheersbaar wordt.
Personeel en arbeidscontracten brengen voor een kleine
omroep nog een andere uitdaging mee. Contracten voor
bepaalde tijd moeten na verloop van tijd omgezet worden
in vaste contracten. De nieuwe Wet werk en zekerheid
heeft nog vele rafelranden.
Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne
beheersingsmaatregelen aanwezig:
• Samenwerken met de PZ afdeling van Omroep MAX
• Flexibele schil aanhouden

De groei van WNL
heeft tot gevolg dat er
een continue proces van
personeelswerving
gaande is.

Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen
zijn de risico’s voortvloeiend uit het personeelsbeleid
grotendeels afgedekt. WNL acht dit risico LAAG. Indien dit
risico zich toch voordoet raakt dit de personeelskosten. Het
afgelopen jaar heeft dit risico zich niet voorgedaan.
De groei van WNL heeft tot gevolg dat er een continue
proces van personeelswerving gaande is. WNL streeft
ernaar om talent voor een redelijke periode aan zich
te binden en zich te profileren als een aantrekkelijke
journalistieke werkgever.
Bij onvoldoende instroom van talent kan dat van invloed
zijn op de kwaliteit van de uitgezonden programmering.
We schatten die kans LAAG in voor 2019, in lijn met de
risicobereidheid.

te beheersen stelt Omroep MAX een liquiditeitsprognose
op om tijdig eventuele liquiditeitsdips voor te zijn door het
aanvragen van een krediet of een lening.

Risico’s op het gebied van wet en regelgeving

Financiële risico’s

WNL heeft,
voor een kleine
omroep, veel
(live-)uitzendingen
gedurende de
week.
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Het naleven van de Mediawet is op een redactie
van het grootste belang, onafhankelijkheid van
commerciële invloeden is voor WNL zeer belangrijk.
Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne
beheersingsmaatregelen aanwezig:
• een document dat op een praktische manier beschrijft
hoe de Mediawet nageleefd moet worden.
• altijd een check bij de directie bij twijfel hoe een item
moet worden gemaakt.
• jaarlijkse juridische workshop voor de hele redactie

Door de samenwerking met Omroep MAX op onder andere
het voeren van de financiële administratie van WNL
worden de financiële risico’s tot een minimum beperkt.
Ook al omdat WNL weinig tot geen langlopende financiële
verplichtingen aangaat.
Het blijft ook voor WNL opletten of de maximale Reserve
Media-aanbod (RMA) niet wordt overschreden en dat het
eigen vermogen niet volloopt. Voor 2019 zijn er verder volop
gesprekken over bezuinigingen die in 2020 zouden moeten
gaan vallen. Voor WNL is het financiële risico groot als er
in de organisatiekosten moet worden bezuinigd. Er zijn
praktisch geen kosten waarin WNL kan snijden.

Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen zijn
de risico’s voortvloeiend uit het naleven van de Mediawet
grotendeels afgedekt. WNL acht de risicobereidheid van
dit risico LAAG. Indien dit risico zich toch voordoet bestaat
de kans dat het Commissariaat voor de Media overgaat
tot een boete. Het afgelopen jaar heeft dit zich niet
voorgedaan.

Tevens is 2019 een bijzonder jaar omdat einde van het jaar
de leden worden geteld. Een ledenrun brengt een grote
financiële belasting met zich mee, waardoor de liquiditeit
goed in de gaten moet worden gehouden. Om dit risico
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Jan Jaap van Weering en Uri Rosenthal

Sybrand Buma

WNL
wall of
fame

Jacqueline Zuidweg

Fidan Ekiz

Frits Huffnagel

Guido Weijers en ZKH Prins Constantijn

Joost Eerdmans
Henk Bleker

Neelie Kroes
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Cijfers en toelichting
Verklaring governance en interne beheersing

Financiën

Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren,
verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108
informatie over WNL: landelijke publieke media-instellingen
en NPO.

De baten zijn in 2018 fors gestegen naar € 9.478.434 door
een stijging in het media aanbod. De lasten, € 9.487.144,
zijn bijna evenredig meegestegen met vooral een stijging
in de directe productiekosten. Het negatieve resultaat is
daarmee € 8.705.

Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook
informatie opgenomen over de toepassing van de
Governancecode Publieke Omroep 2018, die fungeert
als gedragscode. Het bestuursverslag voldoet aan
de specifieke voorschriften van Principe 7 van de
Governancecode Publieke Omroep 2018. Principe 7 betreft
de openbare verantwoording door het bestuur en de raad
van toezicht van WNL van hun functioneren. Principe 7
is door de Raad van Bestuur van de NPO op grond van
het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet
2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c,
en artikel 2.60 eerste lid, bindend vastgesteld voor de
landelijke publieke media-instellingen. Het bestuursverslag
voldoet ook aan de beleidsregels van het Commissariaat
voor de Media van 26 september 2017 ten aanzien van
de governance en interne beheersing van de NPO, de RPO
en de landelijke en regionale publieke media-instellingen
(Staatscourant, 12 oktober 2017, nummer 57731).

Nieuwe privacy
wetgeving is een nieuwe
belemmering. Die vormt
geregeld een obstakel
voor ledenwerving.
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WNL is in 2017 verhuisd van kantooromgeving vanwege
het groeiende portfolio aan programma´s. De huurkosten
van dit pand zitten in 2018 voor het eerst in zijn geheel in
de kosten. Het positieve verenigingsresultaat ad € 12.676
wordt toegevoegd aan de overige reserves. Aangezien het
grensbedrag van € 750.000 daarmee wordt overschreden
wordt € 12.676 gedoteerd aan de reserve media aanbod.
Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is € 21.381
negatief. Dat bedrag wordt onttrokken uit de reserve
mediaanbod waarmee het reserve mediaanbod met
€ 8.705 is gezakt.
Amsterdam, 29 april 2019
Bas Eenhoorn, Voorzitter RvT WNL
Robert Alblas, Penningmeester WNL
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Jaarrekening
2018

Balans per 31 december 2018 (model I)
(na voorstel reslutaatbestemming)
(bedragen in euro’s)
ACTIVA

2018

2017

Materiële vaste activa		
Verbouwingen
213.269		237.952
Inventaris en inrichting
162.063		
247.302
Hardware
5.984		 		381.316		485.254
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product
m.b.t. media-aanbod
597.104		
1.121.332
		 597.104		1.121.332
Vorderingen
Handelsdebiteuren
-		
89
Belastingen en premies sociale verzekeringen
-		
Overige vorderingen
54.650		
43.426
Overlopende activa
141.081		
115.534
		195.731		159.049

Liquide middelen		 1.030.441		
577.102
					
Totaal activa		2.204.592		2.342.737
		

		
PASSIVA
2018
2017
Eigen vermogen 		
Overige reserves
750.000		
750.000
Reserve voor media-aanbod
165.330		
174.035
					
		915.331		924.035
Voorzieningen 				
Loopbaanontwikkeling
17.100		39.900
Overige
-		100.000
					
		 17.100		139.900
				
Langlopende schulden		74.416		50.888
			
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
759.865		
822.073
Belastingen en premies sociale verzekeringen
217.630		
241.931
Overige schulden
5.760		
25.056
Overlopende passiva
214.491		
138.854
		1.197.746		1.227.914
			
Totaal passiva		2.204.592		2.342.737
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Exploitatierekening over 2018 (model III)

Kasstroomoverzicht over 2018 (model II)

			
2018
2017
Begroting
Baten
Media-aanbod
9.150.143
8.169.655
9.087.441
Progr. gebonden eigen bijdr.
Opbrengst nevenactiviteiten
101.341
8.660
40.000
Opbrengst verenigingsactiviteiten
226.950
241.725
225.000
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
9.478.434
8.420.040
9.352.441
				
Lasten
Lonen en salarissen
2.436.863
2.455.186
2.700.000
Sociale lasten
704.607
707.700
675.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa
115.148
99.950
114.500
Directe productiekosten
5.392.210
4.692.396
5.050.000
Overige bedrijfslasten
838.316
790.772
1.110.650
Som der kosten
9.487.144
8.746.005
9.650.150
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

(8.710)
5
5

(325.965)
-

(297.709)
-

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

(8.705)

(325.965)

(297.709)

-

-

-

Over te dragen reserve voor media aanbod

2018
I Kasstroom uit operationele activiteiten 		
Exploitatieresultaat voor overdracht
(8.705)		

				
FTE gemiddeld
47,3
47,0 		
FTE ultimo
47,0
52,9 		
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(325.965)

Aanpassingen voor:
afschrijvingen vaste activa
mutaties van voorzieningen
mutaties overigee langlopende schulden

115.148		
(122.800)		
23.528		

99.950
9.800
50.888

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

7.171		

(165.327)

mutatie voorraden en onderhanden
projecten
handelsdebiteuren
mutatie vorderingen
mutatie kortlopende schulden

524.228		(1.042.857)
89		
7.911
(36.771)		
278.823
(30.168)		
(298.619)

Netto kasstroom uit operationele activiteiten		

464.549		 (1.220.069)

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa		
11.210		
397.014
Desinvesteringen in materiële vaste activa		
-		
						
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
11.210		
397.014
Mutatie liquide middelen I-II		

Exploitatieresultaat na overdracht
(8.705)
(325.965)
(297.709)
					
				

2017

453.339		(1.617.083)

Liquide middelen einde boekjaar		 1.030.441		
577.102
Liquide middelen begin boekjaar		
577.102		 2.194.185
						
Mutatie liquide middelen		 453.339		(1.617.083)
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Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording
landelijke publieke media-instellingen en NPO 2016,
rekening houdend met de voorschriften van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De presentatie van de posten in de balans en de
exploitatierekening is ingericht conform genoemd
handboek. De jaarrekening is opgesteld op 29 april 2019.

Daarbij gaat het onder meer om:
• De vrijheid voor de burger;
• Veiligheid voor de burger;
• Vrijheid van meningsuiting;
• Vrijheid van onderwijs;
• Gelijkheid van man en vrouw;
• Tolerantie jegens anderen en bestrijding van discriminatie;
•S
 treven naar continuïteit in samenlevingsverbanden
als basis;
•W
 aardering voor ondernemingslust van burgers en bedrijven;
• Steun voor mensen die een constructieve bijdrage leveren
aan de samenleving;
• Steun voor de parlementaire democratie.

Activiteiten van de vennootschap
WNL is opgericht 16-2-2019 te amsterdam, geregistreerd
onder kvk nummer 34327292 WNL is een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid. De hoofdactiviteiten bestaan
uit het verdedigen van traditionele Nederlandse normen en
waarden.

Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva en resultaatbepaling
Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op
de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. In de kostprijs worden de kosten
van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten
zich voordoen en aan de activeringscreteria is voldaan.
De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen
wordt dan als gedesinvensteerd beschouwd en ineens
ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle
overige onderhoudskosten worden direct in de winsten-verliesrekening vewerkt. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikname.

Gereed voor uitzending maar nog niet verspreid mediaaanbod wordt op balansdatum individueel beoordeeld.
Media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd als er door de
landelijke publieke media-instelling in overleg met de raad
van bestuur van de NPO of de door hem gemandateerden
definitief is besloten het media-aanbod niet te verspreiden.
Als twee jaar na de eerste voorraadwaardering nog geen
beslissing is genomen ten aanzien van het verspreiden
van media-aanbod, wordt het betreffende media-aanbod
volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan
worden afgeweken. Het gaat dan om gevallen waarin
wel voldoende zekerheid bestaat over de verspreiding
van het media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de
verspreiding zal plaatsvinden of de verspreiding later dan
twee jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor)
speelfilms en series die minimaal twee jaar na aankoop
ingaan.

Onderhanden werken en gereed product m.b.t. media-aanbod
Nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van een eigen productie geschiedt tegen
directe kosten. Onder de directe kosten vallen de personele
kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de
facilitaire kosten en de overige programmakosten. Kosten
die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen
maken deel uit van de organisatiekosten.
De waardering van media-aanbod wordt verminderd met
de voor dit media-aanbod ontvangen bijdragen van derden.
Dit betreffen bijdragen van commerciële sponsors, de
Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo),
het Mediafonds, het NPO-Fonds en overige derden.

Herhalingen
De directe kosten van een eigen productie worden
toegerekend aan de eerste verspreiding van deze
productie. Alleen indien op het moment van eerste
verspreiding schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod
daadwerkelijk herhaald zal worden én voor de herhaling
bekostiging is vastgesteld, mag een deel van de directe
kosten worden toegerekend aan de herhaling.
Waardering van een herhaling geschiedt tegen maximaal
het vastgestelde bekostigingsbedrag.
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Eigen vermogen
Reserve voor media-aanbod
De reserve voor media-aanbod kan incidenteel een
negatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar dient
de negatieve reserve voor media-aanbod verrekend te
worden met het dan vast te stellen exploitatieresultaat.
Indien dit exploitatieresultaat onvoldoende is voor volledige
verrekening dient het resterende negatieve saldo van de
reserve voor media-aanbod te worden afgeboekt van de
overige reserves.

Aangekochte producties waarbij op basis van contractuele
afspraken is betaald voor het recht op herhaling van
media-aanbod, worden op balansdatum gewaardeerd,
mits schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod
daadwerkelijk herhaald zal worden én voor de herhaling
bekostiging is vastgesteld. Waardering geschiedt tegen
maximaal het vastgestelde bekostigingsbedrag.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Bij overige vorderingen en
overlopende activa is dit meestal de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Overige reserves
In overeenstemming met 2.174a lid 1 juncto
artikel 16a van het Mediabesluit 2008 is bepaalt
dat omroepverenigingen hun resultaat uit
verenigingsactiviteiten tot een bedrag van € 750.000
kunnen reserveren voor verenigingsactiviteiten. Het surplus
dient als kostenpost te worden gedoteerd aan ORMA.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de presentatie en toelichting
rekening gehouden.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de vereninging
op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor
de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk
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(Directe) kosten media-aanbod
Onder de directe kosten zijn opgenomen de personele
kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers,
de facilitaire kosten en de overige programmakosten.

is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten.
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden
voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

Organisatiekosten
Alle kosten van de landelijke publieke media-instellingen
en NPO die niet rechtstreeks samenhangen met de
kernactiviteiten van de organisatie en dus samenhangen
met ondersteunende activiteiten, worden aangemerkt als
organisatiekosten.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die
noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een
vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt
deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.
Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden
deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de
vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële
waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen
transactiekosten.

Resultaatbepaling
Ingevolge artikel 2.149 t/m 2.153 van de mediawet 2008
worden exploitatieoverschotten (m.u.v. het resultaat
uit verenigingsactiviteiten) geboekt ten gunste van de
reserve voor media-aanbod ter verrekening met tekorten
in volgende jaren. Met ingang van 2005 dient een
reserve, boven een door de NPO jaarlijks vastgestelde en
gemaximeerde reserve voor media-aanbod, terugbetaald
te worden aan de NPO.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies
worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen
zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden
opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. De
waardering is meestal gelijk aan de nominale waarde.

Wij zijn
WNL!

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte
methode.
Prijsrisico
Voor de prijs van producties wordt voorafgaand een
begroting opgesteld welke vervolgens wordt goedgekeurd
door de NPO. Het prijsrisico ontstaat wanneer de productie
niet binnen de begroting blijft. De monitoring op besteding
binnen begroting is daarmee een belangrijke interne
beheersmaatregel.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden
deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De
kortlopende schulden worden na de eerste waardering
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens
de effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is dit
meestal de nominale waarde.

Liquiditeits- en kasstroomrisico
In januari wordt de bijdrage voor de organisatiekosten
ontvangen, waarmee het resterende kalenderjaar de
organisatiekosten worden gefinancieerd, daarmee is
sprake van een positieve liquiditeit. Hier tegenover staat
de vooruitfinanciering van programma’s omdat baten
uit media-aanbod pas worden ontvangen wanneer de
productie is uitgezonden. Dit risico is beperkt omdat WNL
enkel middelen aan door NPO goedgekeurde producties
besteed waardoor er een garantie op de ontvangst van de
baten bestaat.

Baten en lasten
De baten en lasten van het omroepbedrijf worden, indien
direct te relateren aan de hoofdtaken radio, televisie,
internet en themakanalen, ook direct verantwoord. Dit
geldt ook voor de vereniging en nevenactiviteiten. De
kosten van huisvesting, ondersteunende diensten en de
algemene kosten worden via verdeelsleutels toegerekend
aan de hoofdtaken, vereniging en nevenactiviteiten.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire
financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten
en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de
grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt
verwezen naar de behandeling per balanspost.
De vereniging heeft geen derivaten.

Baten
Subsidies worden verantwoord voorzover deze in het
verslagjaar zijn gerealiseerd. De overige baten betreffen
aan derden geleverde goederen en of diensten onder aftrek
van verleende kortingen.
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Toelichting op de balans
MATERIËLE VASTE ACTIVA

VORDERINGEN

VERBOUWINGEN
Boekwaarde per 1 januari

2018
237.952

2017
-

Bij: Investeringen
246.828
Af: Afschrijvingen
(24.683)
(8.876)
Totaal
213.269
237.952
				
Gehanteerd afschrijvingspercentage: 10%
In 2018 hebben er geen investeringen plaatsgevonden. De toegenomen afschrijvingen wordt voorzaakt door reguliere
afschrijvingen.

INVENTARIS EN INRICHTING
Boekwaarde per 1 januari

Vorderingen worden, onder aftrek van een eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen nominale waarde
gewaardeerd. De voorziening bedraagt per ultimo 2018 nihil (2017: idem).
OVERIGE VORDERINGEN

2018

2017

Overige vorderingen
54.650
43.426
Totaal
54.650
43.426
				
De overige vorderingen zijn gestegen hoger door te verwachten programma rechten over 2018. Dit op basis van de
ontvangen afrekeningen in het huidige boekjaar.

OVERLOPENDE ACTIVA
247.302

188.190

Bij: Investeringen
4.773
150.186
Af: Afschrijvingen
(90.012)
(91.074)
Totaal
162.063
247.302
				
Gehanteerde afschrijvingspercentages: 20% - 33,33%
In 2018 hebben er investeringen groter dan € 2.500 plaatsgevonden. De toegenomen afschrijvingen wordt voorzaakt
door reguliere afschrijvingen.

HARDWARE
Boekwaarde per 1 januari

-

-

Bij: Investeringen
6.436
Af: Afschrijvingen
(453)
Totaal
5.983
				
Gehanteerde afschrijvingspercentages: 33,33%
In 2018 hebben er investeringen groter dan € 2.500 plaatsgevonden. De investeringen komen voort uit vervanging / cq.
uitbreiding van hardware.

VLOTTENDE ACTIVA

Waarborgsommen
1.500
45.270
Vooruit ontvangen kosten
139.581
69.942
Voorschotten personeel
322
Totaal
141.081
115.534
				
De betaalde waarborgsom bestond grotendeels uit de waarborgsom voor de locatie gehuurd aan de
Regulierdwarsstraat 50-64 te Amsterdam. Dit bedrag is in 2018 retour ontvangen. De toename van de vooruit ontvangen
kosten is toe te schrijven aan het feit dat de huurnota voor het eerste kwartaal 2019 eind 2018 vooruit is ontvangen,
dit voor een bedrag € 132.661.

LIQUIDE MIDDELEN
Contanten
408
558
ABN AMRO Bank N.V.
14.719
6.527
ING Bank N.V.
1.015.314
570.017
Totaal
1.030.441
577.102
				
De liquide middelen zijn direct opeisbaar, met uitzondering van een gestelde bankgarantie ad € 137.000 als waarborgsom
voor het betrokken huurpand. Voor een verklaring van de ontwikkeling in het beschikbare saldo ultimo boekjaar verwijzen
wij naar het kasstroomoverzicht.

EIGEN VERMOGEN

ONDERHANDEN WERKEN EN GEREED PRODUCT M.B.T. MEDIA-AANBOD
OVERIGE RESERVES
Nog niet verspreid media-aanbod
597.104
1.121.332
Totaal
597.104
1.121.332
				
De onderhanden werken en gereed product met betrekking tot medio-aanbod heeft betrekking op programma’s welke
niet in 2018 zijn uitgezonden. Het voornemen is aanwezig om dit media-aanbod uit te zenden in/na 2019.
In de onderhanden werken en gereed product met betrekking tot media-aanbod zijn geen herhalingen opgenomen.
De afname van de voorraad positie onderhanden werken en gereed product m.b.t. media-aanbod komt voornamelijk
doordat er ultimo 2017 producties (gedeeltelijk) in de voorraad waren opgenomen welke in 2018 zijn uitgezonden.
Daarnaast is het de samenstelling van de programma’s en een andere planning van de uitzenddata wat deze afname
veroorzaakt.
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Stand per 1 januari
750.000
750.000
Bij: verenigingsresultaat lopend boekjaar
12.676
155.318
Af: overschot lopend boekjaar naar Reserve media-aanbod
(12.676)
(155.318)
Stand per 31 december
750.000
750.000
				
Het resultaat uit verenigingsactiviteiten komt ten gunste van de overige reserves. Conform het voorstel winstbestemming
is € 12.676 (2017: € 155.318) aan de overige reserves toegevoegd. Echter zijn de overige reserves gemaximeerd op
€ 750.000, het surplus ad € 12.676 is gedoteerd aan de RMA.
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RESERVE MEDIA-AANBOD
Stand per 1 januari
Bij/Af: mutatie lopend boekjaar
Bij: overschot overige reserves lopend boekjaar
Af: overschot lopend boekjaar (ORMA)
Stand per 31 december

2018

2017

174.035
(21.381)
12.676
165.330

500.000
(481.283)
155.318
174.035

KORTLOPENDE SCHULDEN
SCHULDEN AAN LEVERANCIERS
2018
2017
				
Crediteuren
759.865
822.073
				
De ’schulden aan leveranciers’ ad € 827.221 (2017: € 822.073) bestaan uit schulden en aangegane verplichtingen
inzake (hoofdzakelijk) productiekosten ten behoeve van de programmering.

De reserve media aanbod wordt per einde boekjaar getoetst aan het maximale normniveau dat is vastgesteld door de
Raad van Bestuur van de NPO. Voor WNL is deze norm voor 2018 vastgesteld op € 500.000. In 2018 is het negatieve
resultaat uit media aanbod ad € 33.380 in mindering gebracht op de reserve. Daarnaast is het overschot uit de Overige
reserves ad € 24.676 toegevoegd aan de reserve. De reserve media-aanbod bedraagt ultimo boekjaar € 165.331,
de norm van € 500.000 wordt niet overschreden.

VOORZIENINGEN

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
						
Te betalen pensioenpremies
24.190
25.381
Te betalen omzetbelasting
13.472
1.693
Te betalen loonbelasting en sociale lasten
179.968
214.857
Totaal
217.630
241.931

VOORZIENING LOOPBAANREGELING
Stand per 1 januari
Bij: dotatie lopend boekjaar
Af: vrijval lopend boekjaar
Stand per 31 december

39.900
(22.800)
17.100

30.100
9.800
39.900

De te betalen omzetbelasting betreft de btw over de nevenactiviteiten over het laatste tijdvak voor 2018.
De afname van de af te dragen loonbelasting en sociale lasten over de maand december is toe te schrijven aan het feit
dat er minder werknemers in dienst waren per jaareinde.

OVERLOPENDE PASSIVA
Op grond van de cao hebben medewerkers sinds 2010 het recht om eens in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen voor
een bedrag van maximaal € 1.000. Wij zullen de komende jaren het gebruik van de loopbaanregeling bij de medewerkers
onder de aandacht brengen en actief stimuleren. De kans dat een medewerker gebruik maakt van de loopbaanregeling is
ingeschat op 30% (in 2017: 70%). Voor 47 medewerkers betekent dat een te treffen voorziening van € 17.100.

Accountantskosten
24.049
32.041
Reservering vakantiegeld- en dagen
77.204
65.334
Te betalen kosten
113.238
41.479
Totaal
214.491
138.854
				

OVERIGE VOORZIENINGEN

De post accountantskosten is een moment opname, afhankelijk van het facturatiemoment.
De toename van de reservering vakantiegeld- en dagen is het gevolg van oplopende verlof saldi van het huidige
personeelsbestand. De post te betalen kosten is een momentopname.

Stand per 1 januari
Af: vrijval voorziening lopend boekjaar
Stand per 31 december

100.000
(100.000)
-

100.000
100.000

OVERIGE SCHULDEN
Deze voorziening is vrijgevallen daar er geen sprake is dat er een beroep is gedaan of zal worden gedaan op basis van de
eerder getroffen schikking.

Nog te betalen netto-loon
5.760
25.056
Totaal
5.760
25.056
				

LANGLOPENDE SCHULDEN

De overige schulden per ultimo 2018 zijn € 5.760. Bestaande uit een nabetaling van het salaris over de maand december
2018. De nagekomen cao effecten uit het vorige boekjaar zijn in het huidige boekjaar verwerkt in de salarisbetaling,
waardoor deze post is afgenomen.

UITGESTELDE BETALING HUURVERPLICHTING
				
Huurverplichting
74.416
50.888
				
Betreft het langlopende deel van de huurkosten die zijn toegerekend over de huurvrije periode van het contract. De
huurvrije periode betroffen de laatste vier maanden van het vorige boekjaar alsmede de eerste drie maanden van het
huidige boekjaar, waardoor deze post is toegenomen. Het deel van de toegerekende huurkosten dat in 2019 afloopt is
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

116

117

JAARVERSLAG 2018

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN

SAMENSTELLING EN BELONING RAAD VAN TOEZICHT

LEASECONTRACTEN VERVOERMIDDELEN

Voor de Raad van Toezicht is dit maximeert op 10% van deze bezoldiging, te weten € 18.900 met als uitzondering de
voorzitter van de Raad van Toezicht met een maximum van 15%, te weten € 28.350.

WNL is leaseverplichtingen aangegaan voor zeven auto’s, de verplichting die hier uit voort vloeit is als volgt te specificeren:
Verplichting < 1 jaar
Verplichting 2-5 jaar
Verplichting > 5 jaar

De Raad van Toezicht van WNL bestond uit de volgende personen met de daaraan toegekende vergoeding over het
afgelopen jaar:

38.609
17.462
-

HUUROVEREENKOMST KANTOORPAND
In 2017 is er een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van de kantoorruimte aan het Prins Bernhardplein 100-200
te Amsterdam. De overeenkomst loopt af per 31 augustus 2022. De jaarlijkse huursom bedraagt € 443.054 (exclusief
indexatie). Daarbij is een huurvrije periode van in totaal 11,5 maanden overeengekomen. Voor de toerekening van de
huurkosten over de looptijd van het contract is rekening gehouden met deze huurvrije periode.
De betalingsverplichting is als volgt te specificeren:
Verplichting < 1 jaa
Verplichting 2-5 jaar
Verplichting > 5 jaar

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)
BELONING BESTUUR
Vanaf 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor de topfunctionarissen van WNL. Dit betreffen de leden van de
Raad van Toezicht alsmede de dagelijkse leiding. Voor het jaar 2018 heeft de wetgever het jaarlijkse bezoldigingsmaximum
gesteld op € 189.000 voor de dagelijkse leiding. Geen van de personeelsleden in dienst van WNL heeft over 2018 een
bezoldiging boven de norm ontvangen. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen
met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige intelling(en) als leidinggevende
topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang vanaf 1 januari 2018).
Het bestuur van WNL bestond uit de volgende personen met de daaraan toegekende vergoeding over het afgelopen jaar:

De heer L. Huisjes
secretaris per 30 juni 2012 – heden 		
Omvang dienstverband
1FTE
Individueel WNT-maximum
189.000
• Beloning
149.214
• Beloningen betaalbaar op termijn
13.555
• Betaalbare onkostenvergoedingen
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
-

2017				

181.000
149.214
14.068
-

Dhr. A.M. van Westerloo
Lid per 30 juni 2012 - heden
Individueel WNT-maximum
• Beloning
• Beloningen betaalbaar op termijn
• Betaalbare onkostenvergoedingen
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

18.900
12.000
-

152.483
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27.150
12.000
-

18.100
12.000
-

Totale bezoldiging
12.000
12.000
				
Mevr. M.M. van ‘t Veld - Moonen
Lid per 24 november 2014 - heden
Individueel WNT-maximum
• Beloning
• Beloningen betaalbaar op termijn
• Betaalbare onkostenvergoedingen
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

18.900
12.000
-

18.100
12.000
-

Totale bezoldiging

12.000

12.000

Totale bezoldiging
163.269
163.300
				
De heer R.E. Alblas
penningmeester per 30 juni 2012 – heden
Omvang dienstverband
1FTE
Individueel WNT-maximum
189.000
181.000
• Beloning
139.114
138.614
• Beloningen betaalbaar op termijn
13.369
13.900
• Betaalbare onkostenvergoedingen
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

2017

Totale bezoldiging
12.000
12.000
				

351.456
805.420
-

2018

Dhr. H.B. Eenhoorn
2018
Voorzitter per 30 juni 2012 - heden		
Individueel WNT-maximum
28.350
• Beloning
12.000
• Beloningen betaalbaar op termijn
• Betaalbare onkostenvergoedingen
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
-

152.514
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Toelichting op de exploitatierekening
volgens de categoriale indeling
BATEN
MEDIA-AANBOD
De vergoeding inzake ‘media-aanbod’ welke door de raad van bestuur van het NPO wordt toegezegd is ten opzichte van
2017 toegenomen met een bedrag van € 980.488. De stijging in z’n algemeenheid komt doordat WNL een creatief goed
jaar achter de rug heeft waarin we 8 TV titels, 5 Radio titels en een goed lopende site hebben opgevoerd.
NEVENACTIVITEITEN
Het bedrag van nevenactiviteiten is met € 92.681 toegenomen ten opzichte van vorig boekjaar. Dit komt doordat WNL
met ingang van augustus 2016 nagenoeg alle producties zelf faciliteert en er bij naverrekening nog licenties, rechten en
royalty vergoedingen betaalbaar zijn gesteld over de jaren 2016 en 2017. De inschatting voor 2018 is gewaardeerd op het
niveau van 2017. De nevenactiviteiten binnen WNL hebben betrekking op: cluster 1 het door CTM laten exploiteren van
muziek gebruikt in de programma’s van WNL onder andere in de vorm van download, streaming, ringtones en cd’s (besluit
d.d. 31-5-2016) en eveneens cluster 1 (voorheen cluster 4) – het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven
buiten de publieke mediadienst, overeenkomstig de framentenregeling zoals gehanteerd door het Nederlands Instituur
voor Beeld en Geluid (besluit 15-1-2013).

Wij zijn
WNL!

LONEN EN SALARISSEN
Zo zijn er in 2018 gemiddeld 47,3 FTE’s (2017: 47,0 FTE’s) in dienst. Aan het eind van het boekjaar is het aantal FTE’s 47,0
(2017: 52,9 FTE’s).
SOCIALE LASTEN EN PENSIOEN
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 1,875% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op
het brutoloon minus een franchise in 2018 van € 13.344. Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 105.075. De
jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 14,9% van het pensioengevend salaris, aangevuld
met 1,5% over het salarisdeel boven € 105.075 voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van de premie wordt
jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte
rendementen. Dit fonds kent per 31 december 2018 een beleidsdekkingsgraad van 106,0% (2017: 102,0%). Op basis van
het uitvoeringsreglement heeft Omroep WNL bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. Om de dekkingsgraad te verbeteren, heeft PNO Media in 2016 een
herstelplan ingediend bij DNB. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste
niveau moeten bevinden. Verlagen van de pensioenen in 2018 en voor 2019 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan
het eind van 2019 lager is dan de kritische ondergrens van circa 93% moet PNO Media de pensioenen in 2020 verlagen.
PENSIOENEN
De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is van dien aard dat
de vereniging in geval van een tekort geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen (anders dan door
hogere premies). In de jaarrekening worden daarom slechts de verschuldigde premies als last in de winst-en-verliesrekening
opgenomen. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting in de balans opgenomen.
WNL heeft de pensioenen ondergebracht bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media (PNO Media). Dit fonds kent
per 31 december 2018 een dekkingsgraad van 105,5%.
DIRECTIE PRODUCTIEKOSTEN
De productiekosten zijn in verhouding tot de vergoeding inzake media-aanbod toegenomen. De stijging van de kosten ad
€ 699.814 is te verklaren doordat er meer programma’s zijn geproduceerd waarvan er ook meer extern. De directe kosten
verenigingsactiviteiten zijn toegenomen doordat er is geinvesteerd in ledenwerving.
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Onder de overige bedrijfslasten zijn onder andere de kosten inzake advertenties, advies- en administratiekosten,
autokosten en huisvestigingskosten opgenomen. Deze kosten kunnen niet direct worden toegeschreven aan een
platform. De bedrijfskosten zijn op totaal niveau toegenomen ten opzichte van vorig boekjaar. De toename van de overige
bedrijfskosten wordt met name veroorzaakt hogere huisvestingskosten ten op zichte van voorgaande jaren.
AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA
Onder afschrijvingen op materiële vaste activa zijn de reguliere afschrijvingen op verbouwingen, inventaris en inrichting,
hardware opgenomen. Dit conform de activeringscriteria en eerder benoemde afschrijvingspercentages.
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Specificatie bij exploitatierekening
volgens de categoriale indeling
BATEN
Media-aanbod Vergoedingen OCW/Raad van Bestuur Stichting
Opbrengst nevenactivitieten Rechten programma’s
Opbrengst verenigingsactiviteiten Contributies leden
Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten

2018

2017

9.150.143
101.341
226.950
9.478.434

8.169.655
8.660
241.725
8.420.040

LASTEN
LONEN EN SALARISSEN		
Salarissen CAO personeel
2.003.793
Vakantiegeld (idem)
160.586
Decemberuitkering (idem)
132.772
Mutatie verplichtingen openstaande vakantie-uren
11.948
Reiskosten woon-werk verkeer
127.764
2.431.863
SOCIALE LASTEN EN PENSIOEN
Pensioenlasten
Werkgeversaandeel soc.verz. wetten

AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA
Afschrijving verbouwingen
Afschrijving inventaris en inrichting
Afschrijving hardware

2.063.063
174.985
146.233
19.895
51.010
2.455.186

268.892
435.715
704.607

268.431
439.269
707.700

24.683
90.012
453
115.148

8.876
91.074
99.950

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
Technische productiekosten media-aanbod:		
Faciliteiten NOB en overigen
1.513.863
Huur van locaties
305.513
Honorering freelancers
1.614.264
Overige programmakosten
1.785.336

1.772.694
360.915
836.081
1.636.300

Directe kosten vereniging:		
Kosten ledenadministratie
31.014
41.355
Kosten ledenwerving
142.220
Overige directe kosten vereniging
45.051
5.392.210
4.692.396
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Overige kosten cao personeel:		
Reiskosten woon-werk verkeer
6.162
Overige personeelslasten
110.613

2.429
141.955

Uitbesteed werk aan bedrijven:
Accountantskosten
Advieskosten

55.157
141.185

69.880
135.279

2018
2017
Huisvestingskosten:		
Huurkosten
336.872
266.448
Servicekosten
93.035
Parkeerterrein
24.303
Schoonmaak/onderhoud
23.947
20.903
Verzekeringen
8.736
12.057
Beveiligingskosten
2.951
2.085
Verhuis- en verbouwingskosten
2.864
54.780
Overige kosten:		
Kosten betalingsverkeer
8.231
Overige algemene kosten
111.027
Vrijval voorziening
(100.000)
838.316

RENTEBATEN EN –LASTEN
				
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
5
5
-

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM BIJ DE J
 AARREKENING
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die vermeld dienen te worden in de jaarrekening.

ADDITIONELE INFORMATIE
BARTERING
Gedurende het boekjaar 2018 (en 2017) is er geen sprake geweest van bartering. Hierdoor is een verdere uitsplitsing
van deze post niet van toepassing.
SPONSORBIJDRAGE
Gedurende het boekjaar 2018 zijn er geen sponsorbijdragen danwel bijdragen van derden ontvangen. Hierdoor is een
verdere uitsplitsing van deze post niet van toepassing.
ONAFHANKELIJK PRODUCT
Voor het produceren maakt WNL gebruik van derden. De totale productiekosten voor WNL bedragen over het jaar 2018
€ 8.213.287 (2017: € 7.401.295). In overeenstemming met de artikelen 2.116 tot en met 2.121 MW 2008 is hiervan een
bedrag van € 1.179.655 (2017: € 622.654) toe te rekenen aan onafhankelijke producten. Dit bedraagt een percentage
van 14% (2017: 8%) van de totale productiekosten.
Resultaatbestemming 2018
Van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2018 (voor overdracht) ad € 8.705 negatief is het resultaat uit
verenigingsactiviteiten ad € 12.676 positief toegevoegd aan de overige reserves en een bedrag van € 21.381 negatief
onttrokken aan het reserve media-aanbod. Aangezien het grensbedrag ad € 750.000 van de overige reserves met
€ 12.676 wordt overschreden is het surplus ad € 12.676 gedoteerd aan de reserve media-aanbod.

Promotiekosten:		
Advertenties dag- en weekbladen
4.416
14.200
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6.513
73.060
790.772
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Exploitatieoverzicht totaal 2018 (model IV)
TOTAAL

x € 1.000
Radio
Televisie
Overig
NevenVerenigingsOrganisatieTotaal
			
media-aanbod
activiteiten
activiteiten
kosten
Baten									
Media-aanbod
841
6.932
341
1.036
9.150
Programmagebonden eigen bijdragen
Opbrengst programmabladen
Opbrengst overige nevenactiviteiten
101
101
Opbrengst verenigingsactiviteiten
227
227
Overige bedrijfsopbrengsten
Bateringsbaten
Som der bedrijfsopbrengsten
841
6.932
341
101
227
1.036
9.478
									
			
Lasten									
Lonen en salarissen
397
1.889
82
12
57
2.437
Sociale lasten
109
488
29
78
705
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
115
115
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
Directe productiekosten
339
4.646
234
173
5.392
Overige bedrijfslasten
29
809
838
Barteringslasten
Som der bedrijfslasten
845
7.023
345
214
1.060
9.487
									
			
BEDRIJFSRESULTAAT
-4
-91
-4
101
13
-24
-9
									
			
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
-0
-0
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten
Ongerealiseerde waardeverandering van materiële vaste activa
Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)
Som der financiële baten en lasten
-0
-0
Belastingen
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Over te dragen reserve voor media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht

-4
-4
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-91
-91

-4
-4

101
101

13
13
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-24
-24

-9
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Nevenactiviteiten per cluster 2018 (model VI)

Programmakosten per domein per platform 2018
(model IX)

NEVENACTIVITEITEN

DOMEIN

x € 1.000
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 5
Totaal
					
				

x € 1.000

Baten
Programmagebonden eigen bijdragen
Opbrengst programma bladen
Opbrengst overige nevenactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
Barteringbaten
Som er bedrijfsopbrengsten

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Directe productiekosten
Overerige bedrijfslasten
Barteringlasten
Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Waardeverandering van beleggingen resp effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)
Som der financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat voor toerekeningen Eigen Bijdragen

101
101

-

-

101
101

-

-

-

-

101

-

-

101

-

-

-

-

101

-

-

101

TELEVISIE
NPO 1
NPO 2
NPO 3
Zapp(elin)
Totaal
					
boekjaar
Nieuws
Opinie
3.904
1.535
858
6.297
Sport
Samenleving
274
274
Kennis
452
452
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten*
Totaal
4.178
1.535
1.310
7.023

RADIO
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten*
Totaal

NPO
Radio 1
639
2
641

NPO
Radio 2
204
1
204

NPO
Radio 3
-

NPO
Radio 4
-

NPO
Radio 5
-

Totaal
boekjaar
639
206
845

						
OVERIGE MEDIA-AANBOD
Internet					
Nieuws
Opinie
327
Sport
Samenleving
18
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten*
-					
Totaal
345

OVERIGE GEGEVENS
Statutaire winstbestemming
Conform de statutaire bepaling artikel 16.2 lid g stelt de ledenraad jaarlijks de jaarrekening vast waarin is opgenomen de
bestemming van het resultaat.

Clusterindeling
Cluster 1

De exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten de publieke media-opdracht.

Cluster 3

Het op de markt (laten) brengen van bladen.

Cluster 5

Het houden van een webshop.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Omroepvereniging WNL

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2018

een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van WNL te Amsterdam
gecontroleerd.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie

Naar ons oordeel:
geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van WNL op 31 december 2018 en van
het resultaat over 2018 in overeenstemming met de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016;
voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten
en balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang
zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016.

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•h
 et bestuursverslag
• het verslag Raad van Toezicht
•d
 e overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie:
•m
 et de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
•a
 lle informatie bevat die op grond van de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
landelijke publieke media-instellingen 2016 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of
de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten van de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2016 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2018;
• de exploitatierekening over 2018;
• het kasstroomoverzicht over 2018;
•d
 e toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden,
het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 en de Regeling
Controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke
publieke media-instellingen 2016.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de
jaarrekening

Wij zijn onafhankelijk van WNL zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van
toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken
en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2016 en de bepalingen bij en krachtens de
WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat de
totstandkoming van deze bedragen in overeenstemming
dient te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018
hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a
WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
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geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Publieke Media-instellingen 2016. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor
het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en
fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg
van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere
over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneelkritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant, professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol
Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen 2016, de Regeling Controleprotocol WNT
2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de
relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van
toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs
onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over
de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.

Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en

Utrecht, 29 april 2019
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. M. Bruggeman RA
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